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ESPERANTO-POŜTMARKOEN BRAZILO 
Brazilo lastmonate eldonis kvar 

„poŝtmarkojn kun infandesegnaĵoj 

omaĝe al la jaro 2000 .Sub la nomo 

“Selando o Futuro” (vortludo inter 

“afranki” kaj “determini” la 

Estontecon), la serio prezentas 

alpendaĵojn detranĉeblajn laŭ la 

„prefero de la enpoŝtiganto, kiun en 

filatelo oni nomas talono (kaj 

portugallingve “apĉndice”). Tiu 

apudaĵo estas do tute oficiale poŝta, 

kaj parto de la poŝtmarkoj. La serio 

venas en 16-postmarka folio (4x4), 

Ĉiu folio havas ok talonetojn kaj ĉiu 
taloneto prezentas la esprimon “vivu 

2000!” en aparta lingvo. Kaj jes, unu 

el la talonetoj prezentas sunon kaj 

ĉielarkon kaj laŭlitere la esprimon 

“VIVU 2000)”. Ĝi estas unu el la 

du talonetoj kiuj prezentas sunon 

kaj ĉielarkon — kurtoze, la alia estas 

tiu kun la angla “HURRA 20007! 

Ĉiuj aliaj estas sensukaj, kun blua 
ĉielo kaj kolombetoj aŭ steloj. La 

ceteraj lingvoj estas franca, 

germana, ĉina, hispana, germana, 

itala (FD-ojJ. R.Piton,Campinas,SP: 

filatelo:Esperanta kaj G.Drucker, 

Curitiba, PR kiu aldonis la serion kaj 

informilon). 
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VERAJ MITOJ 
  

Tm mi legis, ke en la 50-aj 

jaroj Esperanton uzis la usona 

militistaro. Ĉu kredeble? Ne... nur 

senlimas la imagpovo de nia 

samideanaro, mi tiam pensis. Ankaŭ 

al mi la aserto sonis kiel unu el la 

sennombraj mitoj, kiuj flirtas nian 

movadon. Ne malofte informiloj pri 
nia lingvo prezentas asertojn malmulte 

pruvitajn aŭ entutenepruveblajn. Iuj 

—niaj bonintencaj troigemuloj —eble 

opinias, ke tiuj faktoj eĉne pruvendas. 
Kelkaj el tiuj mitoj tiel forte 

enradikiĝas en nian movadan 

folkloron, ke poste malmulte gravas, 

ĉu ili estas veraj aŭ ne. La “afero 

Einstein”, ekzemple “Mea culpa”, 

ankaŭ mi foje pretigis E-afiŝojnkun la 

vizaĝo de la germana fizikisto. Ĉuili 

favoris aŭ ne favoris al esperanto, 

specife? Aŭ ĉuili favoris al la ideo de 
internacia helplingvo? Kie la 
referencoj? 

Nurantaŭ kelkaj monatoj mi 

ekkonsideris min kaj ĉiujn niajn 
propagandistojn plene absolvitaj — 

“pax vobiscum”. De franca amiko 

Jean Amouroux, esploristo pri nia 

historio, mi ricevis kopion de 

“Sennacieca Revuo” ellajaro 1923. 

Lantiunuapaĝerakontas, ke li kuraĝis 

skribi invitleteronkaj surprize postunu 

monato Einstein germane respondis, 

jese. Lateksto, cetere tre seka, estas 

prezentita. Li akceptis la inviton esti 
Honora Patrono de tiujara SAT- 

La Knabo Frenezeta 

  

  

  

Kongreso en Leipzig. En la tiama 

spirito de rilatoj SAT-UEA, Lanti 

rimarkigas, ke Einstein akceptis la 

SAT-inviton, malgraŭ lia informiĝo, ke 

okazosalia kongreso en Germanio, en 
la sama jaro (15-" UK Niŭmberg). 

Kaj la leganto estas kondukita al la 
konkludo, ke Einstein estas 

progresema homo, ĉar line esprimis 
subtenonal UEA-Kongreso. 

Tamen mi malkovris en 

Intemet indicon, ke Einsteinnenurunu 

fojonokupiĝis pri latemo. Mi hazarde 
trovis, en Internacia aŭkcio de 

aŭtografoj, foton de letero el la 

18.3.1929, sendita el Berlino. Tajpita 

en la germana kaj mane subskribita 

de Einstein, la letero estas deklaro, ke 

li subtenas la fondiĝon de “Ligo por 
Enkonduko de Internacia Helplingvo 

James Piton 

por Progresigo de Interkompreno, 

Pacokaj Kunlaboro”. Kiutioniniciatis, 

kiajnlingvansolvojnonipridiskutuskaj 
ĉutiu longnomaorganizaĵo efektiviĝis 

restas mistero por mi. 
Certe li ne estis flagportanta 

esperantisto kaj verŝajne nur 
malproksima simpatianto. Eblelimem 

celis laenkondukon de iu nacia lingvo 
enrolon de internacia. Ĉiukaze, en la 

kvindekaj jaroj li iom seniluziige 
respondis al letero de esperantisto, 
kvazaŭ li volus nei sian pasintan 
honoranpostenon. Oni memoru, ke 
tamen li tiam loĝis en Usono. Entiuj 
jaroj oni devis trezorgeme konduti, ĉar 

regis la tielnomata Macarty-erao. Tiu 
periodo estas konata laŭ lanomo de 
usona senatano, kiu prezidis specialan 
Komisionon. Kvazaŭ krucmilitistoj, ili 
volis forigi ladanĝeronde Komunismo 
el usonaj institucioj. Inkvizicie, 

reinstaliĝis la malnovaj historiaj 

sistemoj “denuncu-antaŭ-ol-esti- 

denuncata” kaj “kondamnu-tuj- 

enketu-poste”. Iu jam diris, ke 
Einstein volis eviti ĉian suspekton pri 
simpatio al “komunismaj” ideoj, kia 

Esperanto. . 
Sed precize ree al Usono. Cu 

la usona militistaro interesiĝus pri 

esperanto? Jes, leganto, kredu min, la 

Armeo ĝin uzis, precize en tiu sama 

periodo de makartismo. Pri tiovi legos 
en la venonta numero de Brazila 

Esperantisto. Mitoj elnia komunumo 
foje estas veraj.?e 

 



tradician mateon, instigas al 
isman flagon en celita "Pampa 

ma poeto, trinka, 
jam flirtigas sep: 

Respubliko” el Brazilio 

Mairapide la Sipo, el la 

Tajo-elfluejo, ekiris al la maro, 

preskaŭ same trankvilatie, ekstere, 

kielenlahavenomem. Kelkaj unuaj 

kontaktoj estis jam faritaj inter la 

pasaĝeroj, dum la enloĝiĝo en la 

kajutojn kaj iom da esplorado al la 

ŝipo. Tio faciligis la formiĝon de 

kelkaj grupetoj, kiuj amike, el la 

ferdekoj, rigardis kaj komentis pri 

aliaj ŝipoj, primalgrandaj barkoj, pri 

la urbo - Lisbono - kun ĝiaj 

mildkurbaj montoj,unu elili kronita 

perkastelo, plimalnovaol Portugalio 

mem. 

Lapasaĝeroj estis plejparte 
ĵunaj homoj, viroj laplimultoelili. La 

virinoj, ĉefe laĵunulinoj, tenissiniom 

aparte, pluraj kun siaj familianoj, 

aparteĉo, kiun tamen kelkaj pli 

komunikiĝemaj junuloj komencis 

provirompi, jen takte, jen persiste, 

foje eĉ obstine, sed Ĉiam socie 

akcepteble. Kompreneble, ne ĉiuj 

rigardis simpatie la junulajn 

manovrojn, sednenia malbonvolo 

senteble perturbis la pacan etoson. 

Ĉiuj estis forlasantaj sian 

landon kaj migrantaj al Suda 

Ameriko, kun la intencotie resti por 

kelke da jaroj aŭ por la tuta vivo. 

Aldone al samnacieco kaj 

samlingveco estis al ĉiuj komuna 

ankaŭ ia sento pri partopreno en   

Patriota ekzaltiĝo l 

LA VOJAĜO 

kuneca aventurkomenco. La 

cirkonstancoj emigis al preskaŭ 

unuanimatoleremo, bonvolemoaltia 

solidareco, kian estigas la sento, ke 

oni alfrontas komunan problemon, 
malfacilaĵon, malamikon, danĝeron 

aŭ... aventuron. 
Laesplorado al laŝipo -ilia 

loĝejo porla proksimaj tagoj - kaj la 
unuaj interkoniĝoj kaj amikiĝoj 
trankvile pasigis la tempon ĝis la 

proksimahaveno, kiunilitrafisen la 
sekvintamateno: Cádiz, en Hispanio. 

Oni liberigis la pasaĝerojn 

porvizito al laurbo kaj iliboneuzis 
tiun permeson poriom vidi ĝin. Por 

mullaj el ili tiu estis la unua kontakto 
kunsamtempetielmulteda fremduloj. 

Ĉe la reveno al la ŝipo la 

portugaloj konstatis, ke la konsisto 

de laŝipa populacio draste sanĝiĝis. 

Ĝis tiam oni estis aŭdinta surŝipe, 
krom la hispanan de la argentina 
ŝipanaro, nur la portugalan lingvon, 
kiunnunsupervoĉis la kastilia, nenur 

pro la pli granda nombro da 

kastiliparolantoj, sed ĉefe protio, ke 
la hispanoj laŭte pervoĉis sian 

ĉeeston. 
Fine ankaŭ la novaj 

pasaĝeroj enloĝiĝis kaj Iom mildiĝis 

la bruo, kiutamen baldaŭ rekreskis 

pro la almara starto de la ŝipo kaj la 

elkriataj salutoj al kaj ella kajo. 

Post tiu brua kvazaŭ ŝipa 

rememoro de la militaj tempoj - la 
eksa germana militŝipo, post drasta 

reformo, estis antaŭne longe enirinta 

la komercan, porpasaĝeran ŝiparon 

de Argentino - la paco instaliĝis 

sursipe. Verdire estis io komuna kaj 
allaŝipo kaj al la pasaĝeroj. Laŝipo 

José Dias Pinto 

estisantaúnelonge forlasintaiunrolon 

kaj estisnun plenumanta tute alian; la 

pasaĝeroj estis ĵus lasintaj malantaŭ 
simedion, profesion, familionporio 

nova. Ladiferencoestis, ke alla ŝipo 

pasaĝeroj rigardis kun ne tute 

trankvilaj ekspektoj. 
Kiel en Lisbono, okazis 

ankaŭ tie ĉi la sama ritaro pri 

amikiĝo, alprosimiĝo,akcepto, rifuzo, 

evito, aliĝo. Kaj ankaŭ tie ĉi, kun la 

paso de la unua tago, grupoj 

komencis formiĝi, plejparte lingve 

homogenaj, sed ankaŭ kelkaj 
dulingvaj. Ĉi tiuj konsistis precipeel 
gejunuloj, ĉiam pli adaptiĝemaj al 

homoj, cirkonstancoj, medioj kaj 

lokoj. 

La minoritatecon de la 

portugaloj elstarigis la facila 

moviĝemodela hispanoj kajtiesgaja 

komunikiĝemo, kiu komencis 

senĝeniĝi -eĉ sene ĉiam senĝene - 
ignori la lingvan diversecon. Ja inter 

la portugaloj eksentiĝis ia 

nekomforta, malkontentigasento pri 

invaditeco, ankaŭ tial, ke portugalaj 
junulinoj mildigis sian komencan 

sinretenan rifuzon al la persista 

apudeco dealilingvaj junuloj. 

Lapluirado de latempo, sub 
lasamacirkonstancaro - nenifarado, 

la kajuto, la ferdekoj, la maro, la 

samaj vizaĝoj - invitis alrompo dela 
rutino. Jen tasko por gejunuloj. Ella 

hispanaj kajutoj aperis muzikaj 

instrumentoj kaj diversgradaj 

kandidatoj al virtuozecosuperili. Kaj 

formiĝis gajaj kaj bruaj grupoj por 
muziko, kanto kaj danco, kiuj baldaŭ 
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prispecimenis la riĉan hispanan 

folkloron. 

Inter la portugaloj estis 

junulo, kiunŝajne pli oliun ajn alian 

ĝenis la regado de la kastilia kaj 

kastilianoj. Likomencisfervoreinstigi 

siajn samlandanojnelkokoniĝielsia 

inerteco kaj fari ion por savi la 

memamon nacian. Li enketis pri 

eventualaj kapabluloj por 

kontraŭmeti al la sintruda sursipa 

ĝojo-reĝisorado de la hispanoj. 

Larikolto montriĝis ne tre 

konkurenco-kapabla: klarnetisto 

kun sia klarneto, gitaristo kun 

portugala gitaro kaj duaŭ trihomoj 

kiuj pretis aŭdigi la nacian 

kanzonoFaduon, kun majusklo - 

ne ĝuste la plej adekvata tipo de 

muziko por konkurenci kun la 

hispanaj vibrantaj folkloraĵoj. 

Kompreneble ili ne sentis sin trafe 

ekipitaj antaŭ saksofono, 

akordiono, gitaroj, multe da 

kastanjetoj kaj, konkure kaj 

akompane al ĉi tiuj, kelke da 

malmolaj kalkanumoj pretaj same 

aŭ pli laŭte kraketi la plankon. 

Tio tamen ne mildigis la 

edifan agemon de nia heroo. 

Mezalta, maldika, nun iom malpli 

pala pro la fervoro, kiun li metis en 

lataskonentuziasmigi laaliajn, liom 

postiom kreskis antaŭ ili kaj fine al 

ili kontaĝis parton de sia 

entuziasmo. 

Ankaŭ la portugaloj do 

' komencis aŭdigi siajn kanton kaj 

muzikon. Komence iom 

malproksime de aliaj grupoj. Tamen 

tia agado montriĝis ne tre sukcesa, 

se konsideri lanombron da homoj, 

kiuj pretis spekti ilin. 

Tiam, ĉar la spektantaro ne 

venis al ili, ili decidis iri al la 

spektantaro. Ili komencis okupi 

spacojn pli proksimajn al la aliaj 

muzik-kant-dancgrupoj. La 

hispanoj ignoris ilin kaj daŭre 

aspektis pli kiel ĝuantoj ol 

plenumantoj de siaj spektakloj. Tio 

ankoraŭ pli agacis nian homo- 

kondukanton, des pli ke la 

portugalaj junulinoj ŝajnis lasi sin, 

sene ĉarmi, almenaŭ esti simpatie 

altirataj de la alilingvulaj gajaj 

grupoj, malgraŭ ties aplombaj, 

arogantaj, kvazaŭ agresaj 

dancpaŝoj. La portugaloj 

interpretis, ke speciale por ili la 

hispanoj kolorigas pli spitemaj tiujn 

jam per si mem defiajn 

koreografiaĵojn. 

Dumtri, kvartagoj, laafero 

evoluis al tio, ke la hispanoj ne plu 

povis ignori la sintenon de la 

portugaloj. Ĉi tiuj ja komencis laŭte 
eldiri provokajn komentojn pri la 

aliaj, poraltiri al si iun atenton kiun 

per sia artplenumado ili ne estis 

konkerintaj.La aliaj reciprokis kaj 

kantoj kaj dancoj ĉesis esti ĉarmaj, 

gajaj, altiraj spektakloj por iĝi 

vulgaraj defioj. 

La grupoj komencis vorte 

kaj sone, kvazaŭ perbatali al si 

spacon kaj spektantojn. Iutage la 

atmosfero iĝis danĝere saturita de 

reciproka malbonvolo. La 

portugaloj sentis, ke ilinepovas arte 

venki la hispanojn kaj tion la 

patrioteco - jam tiam kreskigita en 

ili de la rava kondukanto - ne 

permesisal ili akcepti. Kiel patriotoj 

kaj maskloj ili sentis sin ofenditaj. 

Kvazaŭ instinkte, 

portugaloj kaj hispanoj lasisspacon 

inter si, iaspeca “nenies tero”, 

mallarĝa zono iom kurba, iel 

envolvantalaplimalgrandnombrajn 

portugalojn. Ĉi tiuj havis antaŭ si la 
rivalojn kaj malantaŭe la ferdekan 

parapeton. Apogitaj al ĝi kelkaj 

falditaj seĝoj. 

Iu komuna sento pri 

respondeco antaŭ la memoro de la 

antaŭuloj vibris tra la koroj de la 

luzidoj. Enmense ili bildigis al si 

fierigajn epizodojn en kiuj iliaj 

prauloj perbatalis la portugalian 

sendependecon kontraŭ la 

kastilianoj. Revenisalilienla kapon 

la grandaj heroaĵoj pri kiuj ili tiel 

multe kaj pie legis en la prihistoriaj 

libroj de la fundamenta lernejo. Ili 

tutene povus makuli la memoron 

de tiuj granduloj, kiuj vaste viris kaj 

konkeris en ĉiuj kontinentoj. 

Inter tiuj koloraj bildoj, 

kiujnreprifasonis al ili la patriotismo 

kaj laemociaj nunaj cirkonstancoj, 

elstariĝis tiu pri la glora Aĥubaroto- 

batalo. Ankaŭtie la kastilianoj estis , 

pluroble pli grandnombraj, sedtio 

ne evitis al ili katastrofan 

malvenkon, kiun rememorigas unu 

el la plej belaj portugalaj 

monumentoj: “Mosteiro da 

Batalha” (Monaĥejo de Batalha). 
Oni ne komencos nun cedi 

antaŭ pli grandnombraj 

kontraŭuloj. Tamen, serĉe al 

kompenso por la nombro- 

diferenco, kelkaj el la portugaloj de 

lamalantaŭaj vicoj ekipis sin per la 

faldeblaj seĝoj, jam konvinkiĝintaj 
pri la neeviteblo de nova versio de 

la triumfa batalo. Iu sufloris al la 

instiganto, ke oni estas pretaj frakasi 

la malamikojn. Laulo sentis sin iu 

nova Nun” Álvares Pereira, la tiama 
portugala militestro kondukinta 
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siajn samlandanojn altondravenko 

super la kastilianoj. Kun la sankta 

emocio de la patriotaj herooj, 

larmoj en la okuloj, la dekstra 

brakoalten levita, li laŭte kriis: “Al 

ili por Portugalio kaj Sankta 

Georgo”. Ĉe la aŭdo de la 

Alĵubarota batalkrio, leviĝis la 

seĝoj super la kapoj kaj la tuta 

armeo ekmoviĝis. 

Tiam aŭdigis pli potenca 

komanda voĉo. Ŝipoficiro estis 

intertempe proksimiĝinta al la 

grupoj kaj atente observis la 

evoluon de la afero. Perunumano 

li tenis potencan fajrestingistan 

akvoŝprucigilon kaj la alia estis 

preta malfermi kranon. 

“Haltu nun! Se vi faros 

pluan paŝon, mi forSprucigos vin el 

la ferdeko!” 

Konstatinte la efikon de la 

komando, li ordonis ankoraŭ: 

“Disiĝu kaj ne plu, dum la resto de 

la vojaĝo, formutiajn grupojn”. 

Tiel okazis kaj tiel perdiĝis 

prestiĝa paĝo de Luzida Analo.?e 

  

  

  

LABORIKAJ ESPERI 
  

KRONIKO 

  

Kiam D-ro Zamenhof, 

finis sian projekton pri la Internacia 

Lingvo, li trafe elektis titolon por 

ĝi: ESPERANTO, homo kiu 

esperas. Laŭ la onidiro, espero estas 

la lasta sento kiu mortas. 

La esperantistaro, malgraŭ 

ĉiuj malfacilaĵoj, sindone esperas, 
kela Internacian lingvon, la mondo 

akceptu, kiel sian duan lingvon. La 

laboro de la gesamideanoj, ne estis 
facila, kiel oni imagis, ili devis firme 

stari kaj ne sanceliĝi antaŭ la 

malfacilaĵoj, kiujn ili ĉiam alfrontis. 

Kiel al ĉio nova, kiu atingas kaj 

surprizigas la hornaron, tiu homaro 

tuj reagas kun kontraŭstaro, ĉar la 

nekonato timigis ĝin. Kompreneble 

ne ĉiuj agas tiele, estas homoj kiuj 

eĉkuraĝiĝas kaj la scivolemo pelas 
tiujn individuojn akcepti la 

novaĵojn kaj utiligi ilin, des pli 

bone. Tio okazis kun Esperanto. 

Ofte la ekonomiaj kaj politikaj 

cirkonstancoj, foje helpas kaj 

malhelpas ofte ĝian cvoluon. 

Malgraŭ tio, la anaro lernis kaj 

disvastigis Esperanton. Aperas 

cirkonstancoj, kiuj bremsas la 

bonintencon de nia anaro, sed Ĉio 

havas eniron, kiu estas samtempe 

eliro al la embarasa situacio. Nemio 
naskiĝas kompleta, ĉiu rezulto 

dependas de nia propra sperto, kiel 

en nia vivo mem. Ĉio kion ni faras 
reeĥas en la Mondo, sendube kaj 
kiel ni sernas, tiel ni rikoltas. Ĉio 

dependas de ni hornoj. La movado 

ekspansias aŭ agas male, dependas 

de nia kuraĝo. 

Nu, ni nepre bezonas 

kuraĝon por daŭrigi nian 

poresperantan laboron en la III-a 

Jarmilo. La homaro timis pro ĝia 

alveno. Multaj sin preparis por la 

fino de la Mondo, kiu tamen ne 

okazis kaj la vivo daŭras, kiel ĉiam. 

Maria Almada 

Kionni povas esperi? Ĉu la militoj 
ĉesos, ne ŝajnas, ili daŭre furiozas, 

minacas la pacon, restas nur la 
Espero, ke ĉio tamen iĝos pli bona. 
La vivo daŭras fikse, ĝi renoviĝas 
senĉese. Gi pliriciĝas pere de 
novaĵoj kaj plibeliĝas pere de 
novaj mirindaĵoj. 

Kion ni kapablas fari, 
komencu ni kun aŭdaco, kio 

posedas magian forton. Kaŝu ni 
nian timon, sed dividu ni kun aliaj 
nian kuraĝon, tiel nia laboro 
sukcesos kaj nia sindona 
fortostreĉo ne vanos. Estas nepre 
necese amike kaj frate kunlabori. 
Elmontri amon kaj solidarecon en 
mia movado. Ni estas la konstruantoj 
de esperanto-mondo. La 
geesperantistoj devas elstariĝi en la 
IN-a Jarmilo en la tuta mondo, kiu 

suferas pro diversaj kaŭzoj, klamas 
por paco, komprenemo kaj 
amikeco. Nu, ne sufiĉas nur esperi, 
ni devas serioze labori por la Idealo, 
kiun ni ĉirkaŭprenis kaj la sukceso 
aperos. Preparu ni nian aŭdacon, 
kuraĝon kaj forton por okazigi la 
87-an UK-on en Fortaleza, CE post 
du jaroj kaj ni larĝpaŝe eniros la III- 
an Jarmilon. La mornento estas 
historia! “Ni interpopoloj la murojn 
detruos, kaj ili ekkrakos kaj ili 

ekbruos, kaj falos por ĉiam...! 

L.L.Zamenhof ? e 
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Folklorema poeto, trinkante tradician maleon, instigas al 
naciismo kaj jam Hirtigas separatisman flagon en celita "Pampa 
Respubliko” el Brazilio. 

Laideo de la homo flugi 

estas preskaŭ tiel antikva kiel la 

homo mem, inspirita de la birdoj. 

Ĝi iĝis pli reala kiam la homo 

perceptis ke la etaj materialoj estis 

levigitaj pro la influo de vento kaj 

fajro, kaj eĉ inventis legendojn kie 

homoj povis flugi perfumo metita 

sube de iliaj vestoj. La arbaj folioj 

kiujn la vento levis kondukis al la 

kajtoj, bone disvolvitaj de la ĉinoj 

antaŭ kelkaj miloj da jaroj. 

Legendo diras, ke ili faris 

grandegajn lampojn kiuj flugis per 

mil kandeloj antaŭ 1700 jaroj. La 

raketoj ankaŭ, ili jam uzis antaŭ 

700 jaroj, kiel armilo movigita per 

pulvo. ' 

La kajtoj kaj la balonoj 

estis gravaj iloj por la unuaj 

klopodoj fari aviadilojn. Malgraŭ la 

ĉina historio, enciklopedio asertas, 

keen Brazilo okazis la unua publika 

demonstrado de flugado de 

aparato, balono plenigitapervarma 

aero. Tion brazila pastro 

Bartolomeu de Gusmão montris en 

la jaro 1709, kaj estis prezentita al 

“la papo. La farado de balonoj 

daŭras kiel popola tradicio ĝisnun. 

Oni faras kelkajn metrojn longaj 

balonojn, ĉefe dum la monato junio 

(juniaj festoj, komence de la vintro) 

kiuj atingas grandan alton. Kelkaj   

Patriota ekzaltiĝo Il 

ALBERTO SANTOS DUMONT 

balonoj eksplodigas fajraĵojn. 

Ensemblo de balonetoj kunigitaj per 

ŝnuretoj faras desegnaĵon kiu flugas 

(tiubela tradicio, bedaŭrinde, estas 

nun malpermesita pro danĝero 

bruligi konstruaĵojn aŭ arbarojn). 

Certe la konon de balonoj 

tiaj Santos Dumont atingis en 

Brazilo. Linaskiĝis en brazila ŝtato 

(provinco) Minas Gerais en 1873, 

en urbo kiu nuntempe nomiĝas 

Santos Dumont. Lia patro estis 

inĝeniero kaj pagis lian studadonpri 

fiziko, kemio kaj mekaniko en 

Parizo ekde 1891. Alberto 

sindediĉis al aŭtomobiloj kaj al 

aeronaŭtiko. En 1898 li flugis per 

malgranda balono nomata “Brasil?” 

kaj komencis fari benzinmotorajn 

balonojn. Post inventi dekojn da 

flugmaŝinoj kaj gajni gravan 

premion pri tiu fako, li flugis 60m 

longe kaj 2-3 m alte per aviadilo 

nomata de li “14 bis”. En la jaro 

  

Jozefo J. Lunazzi 

1906 li flugis 220m laŭ la 

maksimuma alto de 6m. Tio estis 

publika flugo, registrita de oficiala 

atestanto en Parizo kaj rekonata de 

Intemacia Aeronaŭtika Federacio 

kiel la unua flugo de aviadilo. Li 

kreis kaj faris plejbonajn aviadilojn 

ĝis la numero 22, per kiuj li multe 

flugis. 

Laŭ mi legis en referencoj 

Alberto Santos Dumont estis do la 

kreinto kaj stirinto de la unua 

maŝino pli densa ol la aero kiu 

flugigishomonperpropraj rimedoj. 

Kelkaj asertas ke jam ekzistis alia 

antaŭe, sed laŭ miaj informoj, ne 

estis afero konita en tiu momento 

(1903). Kaj la aparato estus lasinta 

la grundon kontraŭ vento, kio 

signifas ne tute laŭ sendependa 

maniero. La fakto estas do, ke nur 

lamaŝinon de Dumontonividis flugi 

publike, kaj ĝi estis lanura kiupovis 

forlasi la grundon per sia propra 

forto. Kaj tio instigis la komencon 

de la disvolviĝo de la aviada 

movado, en Francio kaj en la 

mondo. 

Oni povas diri, esti nur 

detalo, iom da vento helpis la 

aparaton de la fratoj Wright, kaj 

same por oficiala registrado, ol 

kredi al mencio letera de Wright 

mem. Pravas diri ke la historio de 

la aviadilo estas longa kaj sekva, 

kontribuo post kontribuo de 

altvaloraj homoj. Sed certe ekzistas 

kriterio prikiuoni aldonas lanomon 
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dehomo aliuinvento: Graham Bell: 

la telefono; Alberto Marconi: la 

transigo de informoj per 

elektromagnetaj ondoj; la fratoj 

Lumiere: la kino. Laŭ tiukriterio mi 

konsideras, ke oni devas agnoski: 

Santos Dumont: la aviadilo, eĉ se 

mi konsentas, ke la homaro devas 

evolui al plej taŭga opinio pri la 

inventistoj, ĉiu inventisto. 

Ofte oni kreas mitojn pri ili, 

kiuutilas nural naciisma ideo aŭ al 

ideoj ne kongruantaj al la omaĝito. 

Kielekzemple laideo desindonemo 

porla homaro, kiu fakte reprezentas 

sindonemon utila por la 

nesindonemuloj. Aŭnurprofitonde 

famo porkiu ne havas famon. 

Rakontas la historio, ke 

aviadilo irisal Rio de Janeiro akcepti 

la alvenon de la ŝipo kiu venigis 

Santos Dumontel Eŭropo, kaj ĝi 

falismortigante kelkajnhomojn. Tio 

multe malĝojigis lin, same kiel la 

uzado de aviadilo por milito. En 

1930 oni uzis aviadilojn por grava 

brazila milito kaj Santos Dumont 

petis al la respondeculo pri tio, 

generalo Figueiredo, ne uzi ĝin. Vi 

jam povas diveni kian konsideron 

la generalo donis al la peto, kio 

certeplimalĝojigis Santos Dumont. 

Oni eĉ diras ke li sinmortigis pro 

tio, ĉaren la fino de lia vivo li vokis 

la homaron kontraŭ la uzado de 

aviadilo kiel armilo. Ĉu ne estas 
kontraŭsenco, li estis la patrono de 

la brazila Aeronaŭtiko? 

Li verkis tri librojn: “A 

Conquista do Ar*(“La Konkero de 

la Aero”) (1901), “Dans P Air” 

(“Miaj Balonoj”) (1904) kaj “0 que 

Nós Veremos” (“Kion ni Vidos”) 

(1918). Santos Dumont rifuzis   

  

    
  

  

  

partopreni la Brazilan Akademion 

pri Beletro, grava socia honoro, 

kaj, deprimite, sinmortigis en 1932. 

Oni scias, ke la historio de 

aviado havis plurajn kontribuojnde 

valoraj kaj inteligentaj homoj kiuj 

riskis kaj eĉ perdis sian vivon por 

la progreso de la homaro, sed oni 

scias ankaŭ ke la oficiala historio 

nurrekonas tiujn, kiuj oficiale kaj 

publike montris gravan rezulton. 

Kurioze, en la kazo de aviadilo, oni 

ĝenerale rekonas kiel inventistoj la 

fratojn Wright, prone oficiala eĉne 

publike registrita flugado, kiu estus 

okazinta en 1903. Povus esti, ke 

tio estas konsekvenco de la fakto 

ke ĝiokazisen Usono, kiu eldonas 

laplej disvastigitajn enciklopediojn 

tradukitajn el pluraj lingvoj. 

En Argentino, ekzemple, 

en la ĉefurbo Bonaero, ekzistas 

avenuo nomata “Santos Dumont”, 

sed preskaŭ neniuargentinano scias 

pri kiu la nomo temas. Oni 

agnoskas Wright. 

Krom valoro, oni devas 

agnoski kuraĝon al la memoro pri 

Santos Dumont, sufiĉas imagi seeĉ 

hodiaŭ, sciante pri la sukceso de 

Santos Dumont, vimem prenus la 

planon de la aviadilo 14 bis, 

konstruos ĝin kaj flugos per ĝi. ? 

Referencoj: 

“Termobalonojn en 

Ĉinio”, “El Popola Ĉinio” V 11 

(1999) 

“Naskiĝo de antikvaj 

raketoj”, Li Yuting, “El Popola 

Ĉinio” V 11 1996p.48. 
“Les étapes de 

Vaviation”, Marcel Jeanjean, 

Presses Universitaires de France, 

1945. Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Tudo, Círculo do Livro 

SA., 1977, V3, p 1123. “Santos 

Dumont?” Kultura Kajero, 

G. Ledon, 1999,5 

XG.Ledon, bedaŭrinde 

kunredaktoro de “Brazila 

Esperantisto” ne skribis: 
“Santos Dumont” Kultura 

Kajero - sed “Teknikaj. Kajeroj 

—n5 - Ikaro ne sonĝis - Kial 
aviadiloj flugas”. - Vidu 

recenzon pri ĝi en BE n9 309, 

paĝo 8. Pri la historiaj faktoj 
legu la artikolon “Studo pri 

historiaj interpretoj laŭ diversaj 

nacioj: La unuaj aviadistoj” 

„paĝo 9. Tiu studo estis skribita 

antaŭ 44 jaroj kaj aperis en 

“Sennacieca Revuo”nº 65 de 

1957. Intertempe la historio ne 

sanĝiĝis, ankaŭ ne lasovinismaj 

kultoj! ~= 

AFORISMO DE 
AVIADISTO 
Antoine de Saint-Exupery, 

aŭtoro de la Eta Princo: Dio 

ekzistas, jes, ja ni certegas 

pri tio: ni mem kreis lin. 
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Folklorema poeto, trinkante tradician mateon, instigas al 
naciismo kaj jam flirtigas separatisman flagon en celita “Pampa 
Respubliko” el Brazilio. 

Historio estas laúdifinela 
scienco studanta kronologie, la 

pasintajn eventojn de lahomaro kaj 

la sociajn faktojn. Tiu scienco, 

normale kaj esence konsistas el 

konstatoj de tiuj faktoj kaj eventoj 

kaj tiel devas prezenti, interpreti nur 

la realon, sekve Historio devus esti 

universala, ĉiu fakto devus esti 

same interpretata en ĉiuj 

mondpartoj, ĉar en la praktiko nur 

unu fakto, unu evento estas vera, 

nome tiu kiu reale okazis. 

Bedaŭrinde, Historio montriĝis 

komplete modlita laŭ la interpretoj, 

ĝi ellasis la veron kaj nepran 

senpartiecon por servi, laŭbezone, 

diversajn interesojn, ideologiojn; 

inter aliaj, ĝi rekte servas la 

naciismon kaj kulturas ties 

ŝovinismon. 

Porekzempligi kaj ilustri tiun 

enkondukon, ni komparos 

interpretojn pri historio de aviado, 

pri la unuaj homoj, kiuj flugis per 

maŝino pli peza ol la aero. La 

historiaĵoj fontas el dokumentoj el 

Brazilio, Hispanio, Argentinio kaj 

„ Francio. Tiuj komparoj baziĝas sur 

Jenaj verŝajnaj pioniroj: Klemento 

Ader, Wilbur kaj Orville Wright, 

Santos Dumont. 

Lareferencaj dokumentoj estas: 

PorBrazilio:   

Patriota Ekzaltiĝo IIl 

LAUNUAJ AVIADISTOJ 
STUDO PRI HISTORIAJINTERPRETOJ 
LAŬ LA DIVERSAJ NACIOJ: 

Aviação elementar de Sarmento 

Beires, eldono de LEP Ltda, 

Dicionário enciclopédico 

Brasileiro, ilustrado, eldono de 

“Livraria do Globo”de 1947. 

Santos Dumont la Aerpioniro, 

de A. Brigole, eldonita de ministerio 

pri eksterlandaj aferoj en 1945. 

Por Francio. 

Nouveau Petit Larousse illustré, 

60-a eldono, 1954. 

Histoire de Paviation, de René 

Chambe, eldonita de Flammarion 

en 1948. 

Histoire du vol a voile de 1506 

à nos jours, de Eric Nessler, 

eldono: Les oeuvres françaises. 

Por Hispanio Argentinio: 

Diccionario enciclopédico 

SALVAT, 2-a eldono de SALVAT 

- editores S/A Barcelona - Buenos 

Aires 1945. 

    asd 

Clément A der 

KLEMENTO ADER (Franco): 

Dokumentoj el Brazilio: La 

Braziloj praktikenenion diras pri tiu 

homo, nuren la enciklopedio estas 

bildo de aparato kun la diro: “Glisilo 

de Adler, 1897.”(Ni rimarkas la 

G. Ledon 

eraron en la nomo: Ader, kaj 

memoros, ke tiu pioniro neniam 

konstruis glisilon!). 

Dokumentoj el Francio: 

En la enciklopedio ni legas: “Li 

konstruis la unuan maŝinon, kiu 

efektive flugis: la Aviadilo (France: 

avion) 1897.” 

En la historio pri aviado, longa 

ĉapitro priskribas detale la laborojn 

de Ader. Ni ĉerpas: 

Eksperimento de la 9-a de 

oktobro 1890. 

“..Kvara vespere. Ader, kun 

solenaj trajtoj, sidiĝissurla mallarĝa 

sidilo lokita je la malantaŭa parto 

de la maŝino, antaŭ la malantaŭa 

rado, kiu estas movebla kaj devas 

permesi la direktadon de la Eolo 

(Eolo estas lanomo donita de Ader 

al la maŝino.) La motoro estas 

ekfunkciigita. La altemaritmo de la 

piŝtoj de la cilindroj, unue hezite, 

ekrapidas. El la kameno eliĝas la 

vaporoen blueĉaj pulsadoj. Kvara 

kaj kvarminutoj la Eolo veturas... 

la rapideco graviĝas — Kvara kaj 

kvinminutoj. Lahelpantoj de Ader, 

distinge vidas laradojn elŝiriĝi el la 

tero, kaj la Eolon kuri kvindekon 

dametroj en malaltega flugo, antaŭ 

ol realteriĝi. Je kvara kaj ses 

minutoj Aderhaltigis sian maŝinon. 

Lituj malsupreniris de la sidilo kaj 

restas momenton senmova apud sia 

aviadilo, dum liaj helpantoj alkuras. 

Ĉiuj sin rigardas unu la alian, ege 

mirigitaj, kun pala vizaĝo, kaptitaj 
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denedifineblaemocio. Neniupovas 

paroli: la Eolo flugis... Tiel, la 9-an 

de oktobro 1890 Aderflugis, egale 

ĉu ĉeestis aŭ ne oficiala komisiono 

por kontrolo...” 

Pri la eksperimento de la 14-a 

de oktobro 1897 inter aliaj la 

leŭtenanto Binet (ĉeestanto de la 

eksperimento) skribas: 

“Mi certigas laŭ la plej kategoria 

maniero, ke la spuroj de la radoj 

de la aviadilo estas unue perfekte 

netaj, poste ili iom post iom 

stompiĝis kaj reaperis nurde tempo 

al tempo, kaj finfine komplete 

malaperis. Se oni aldonas, ke la 

aparato estis forportata de la kurejo 

entransa movo tre oblikvarilate al 

la direkto sekvita, oni ne povas 

dubi, ke la aviadilo forlasis la teron 

en tiu ĉi tago...” 

Oni aldonas en la historio: “La 

homo, kiu kiel unua en la mondo 

sukcesis flugi, estas franco, kaj li 

nomiĝas Klemento Ader.” 

Tiu sama dokumento montras 

fotokopion de la raporto pri la 

akcidento de la 14a de oktobro 

1897, okazinta en Satory ĉe 

“Avion 3” de Ader, en kiu oni 

rimarkas sub desegno 

“Seninterrompa flugo de 300 

metroj”. Dokumentoj el 

Hispanio Argentinio: 

Ni legas en la enciklopedio: 

“,.. Li konstruis la projektitan 

aparaton, al kiu li donis la ĝeneralan 

nomon aviadilo (avion) kaj 

specialan nomon: Eolo (Eole)... 

Puŝita de vapormotoro kun premo 

de 10 atmosferoj, la Eolo ekflugis 

per siaj propraj rimedoj kaj flugis 

50 metrojn en la 9-a de oktobro 

1890... La 14-an de oktobro 

  

AVIADILO N?9 3 - 1897 

1897, en la kampo de Satory, li 

sukcesis veturi 60 metrojn kaj flugi 

en sinsekvaj flugetoj dum 150 

metroj kaj 300 metroj en plena 

aero... Oni bone povas diri pri 

Ader, ke li estas la patro de 

aviado... li antaŭeniris kun sia ideo 

ĉiujn postajn pionirojn. 

WILBUR KAJ ORVILLE 

WRIGHT 

(usonanoj): 

Braziliaj dokumentoj: Ni 

legas en la enciklopedio: 

“Wilbur Wright: -... Kune kun 

sia frato Orville, li sin dediĉis 

entuziasme al la perfektigo de la 

aeronaŭtiko. En 1906, la du fratoj 

efektivigis siajn eksperimentojn 

flugante per aparatoj pli pezaj ol la 

aero”. 

(Ni rimarkos, ke la braziloj nur 

mencias la daton 1906, dato de la 

unuaj flugoj de Santos Dumont, 

kvankam jam de longe ili estis 

flugintaj treege sukcese!). 

Franciaj dokumentoj: La 

enciklopedio diras: “Wilburkun sia 

frato Orville estis unu el la pioniroj 

de aviado”. 

Lahistorilibro rilatas: “La fratoj 

Wright: - La flugo de la 17-a de 

decembro 1903, dato miriga laplej 

granda dato de la historio pri 

aviado... Estas biplano kun blankaj 

aloj, 12,35 metroj de enverguro... 

estas eksplodmotoro kun kvar 

cilindroj, 12-ĉevala por pezo de 

110 kilogramoj... la maŝino ekiras, 

ĝi antaŭeniĝas! La plitiloj glitas sur 

la ligna relo... Wilbur kuras por 

ekvilibrigi la maŝinon, tenante la 

ekstremaĵon de la alo, post 14 

metroj... la maŝino elleviĝas, 
forlasas la teron kaj rekte daŭrigas. 

La dungito de la elsavstacio, kiu 

devas foti, restas kuraĝa kaj premas 

la kaŭcukan ĉanon... la foto jam 

fariĝis. Oni vidas kaj eterne vidos 

la aviadilon en la aero je 60 

centimetroj super latero. Orville ĉe 

la gvidiloj, kuŝigita surla malsupra 

alo... ankoraŭ ne sperta, klopodas 

teni la aviadilon... flugante ĝis pli ol 

3 metroj de alteco! Kie estas la 

flugoj de Klemento Ader de la 9-a 

de oktobro 18907... Nun la 

problemo estas bone solvita... Kaj 

jenen tiu 17-a de decembro ili ne 

flugas unu fojon, sed kvar... Wilbur 

transiras 65 metrojn, Orville 

traflugas 66 metrojn. Wilburdenove 

5 metroj kaj post diversaj 

kvazaŭrenversiĝoj li realteriĝas je 

distanco de 284 metroj. Lirestis en 

la aero dum ekzakte 59 sekundoj... 

En septembro 1905 ili transiras 

sinsekve 17,961 km. ... en oktobro, 

24,535 km kaj finfine 38,956 

kilometrojn kunreiro al la startejo”. 

Hispaniaj dokumentoj: 

“Wilburkaj Orville Wright:... Ili 

fariĝis la praktikaj realigantoj de 

aviado... en 1901 ili provas la duan 

glisilon... Perfektigante la aparaton 

kaj kun motoro de 16 ĉevaloj... la 

17-an de decembro 1903 ili 

plenumas du flugojn po persono, 

sukcesante flugi 260 metrojnen 59 

sekundoj... La 5-an de oktobro 

1905 ili sukcesas flugon de 39 

kilometroj kun reveno al la 

deirpunkto”. 
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SANTOS DUMONT (brazilo): 
Braziliaj dokumentoj: Sub la 

vorto Santos Dumontni legas en la 
enciklopedio: “... En 1906, 

forlasinte la eksperimentojn per 

aparatoj pli malpezaj ol la aero, li 

sukcesis flugleviĝi en sia aviadilo, 
la “Demoiselle”, ricevante la 

pokalon “Archdeacon”. Kvankam 

kelkaj nacioj pretendas ignori kiom 
ŝuldas la aviado al Santos Dumont, 

ne estas duboj, ke tiu granda 

aeronaŭto brazila bone meritas la 

titolon de: “ Patro de aviado”. 

Sub la vorto aviado ni ĉerpas 

“En 1906 la sama Santos Dumont 

sukcesis flugi unuafoje en publiko, 
en la franca ĉefurbo; sed la fratoj 
Wright, amerikanoj, disputis al li la 

gloron de la grava malkovro”. 
(Estas memorinde, ke ja Brazilio 

kaj Usono terure disputis je tiu 

punkto, - temas kompreneble pri 

disputoj pure ŝovinismaj, senbazaj, 
kiel poste ni konstatos kaj 
konkludos.) 

En la vulgariga libro destinita al 

la aeroklubaj pilotoj: “Aviacŝo 

Elementar” ni trovas en la 

enkonduko: “...Nia celo estas 
omaĝi la grandan pioniron de la 

homa flugo kaj manifesti nian 

opinion pri polemikpunkto, kie 
obstiniĝas la nordamerikanoj. 

Hodiaŭ ĉiuj duboj estas klarigitaj: 

Neestis Ader, franco, nekla fratoj 

Orvillekaj Wilbur Wright, kiuj flugis 
por la unua fojo en unu pli peza ol 

la aero: Santos Dumont estis la 

komencanto. Kaj Brazilio povas 

fieregi, ĉar ĝi estas la patrio de tiu 
“homo... En la 23-a de oktobro 
1906, por la unua fojo en la 

historio, homo eltiris el la tero, per 

simpla motorforto 24 ĉevala, 

aviadilon, kiu pezis 160 kg. Tiu 

homo estis Santos Dumont”.   

FRATOJ WRIGTH 

Franciaj dokumentoj: El la 

enciklopedio: “Aeronaŭto brazila... 

pioniro de aerostato kaj aviado en 

Francio”. Ella historilibro: “Riĉega, 

festita en la salonoj de la ĉefurbo, 

kutima frekventanto de la 

mondumaj restoracioj, li donacas 

sian tempon kaj fortunon al aera 

konkerado... La 14-bis, estas 

strangaspekta. Sur la razeno de 

Bagatelle, ĝi aspektas pli kiel vasta 

etaĝero ol kiel aviadilo... 

Malantaŭe, benzinmotoro 

“Antoinette” 24-ĉevala agigas 

metalan tirhelicon. La tuto pezas 

300 kg. Por surfaco de 52 

kvadratmetroj. La 13-an de 

septembro 1906 la aparato estas 

ekfunkciigata, veturas dum pli ol 

150metroj, malpeziĝas kaj forlasas 

la teron, por mallonge salti iom pli 

ol 6 metrojn en 0,70 metro de 

alteco... La bruo de la evento, 

tamen modesta, disvastiĝas en 

Parizo kiel pafado. Vuia tamen faris 

pli bone, sed Vuia estas nekonata, 

dum Santosestas fama... (Vuiaestis 

hungaro, kiu flugis kelke da tempo 

antaŭ Dumont, dum 25 metroj.) ... 

La 23-an de oktobro 1906 la 

aparato estas preta porreflugi. Post 

malpli ol 100 metroj laradoj forlasas 

la teron... la “14-bis” atingas la 

altecon de 3 metroj kaj flugas 

proksimume 60 metrojn. La 

publiko fervorege eltiras Santos el 

lanacelo kaj lin hisas surŝultre kaj 

portas lin ĝis la triumfarko, sekvita 

denekalkulebla popolamaso... La 

kontrolistoj mirigitaj de la flugo... 

forgesintaj la kontrolon, registris la 

minimumon antaŭviditan por la 

gajno de la pokalo Archdeacon (1), 

t.e. 25 metroj. La 12-an de 

novembro 1906 Santos Dumont 

gajnas la premion de la franca 

aerklubo, flugante 220 metrojn en 

alteco de 5 metroj”. 

Hispania enciklopedio: 

“Santos Dumont:... Li interesiĝis 

postepri aeroplanoj kaj estis la unua 

kiu demonstris, pereksperimentoj 

kontrolitaj en Bagatelle, Francio, en 

1906, la eblecon flugi per aparato 

pli peza ol la aero, per maŝino 

malsimila de tiu de W.Wright”. Je 

la vorto aviado: “... La 12-an de 

decembro 1906, en la kampo de 

Bagatelle, proksime de Parizo, 

Santos Dumont flugas 220 metrojn 

en21 sekundoj. Konvenas indiki, 

keenlasamaepoko la fratoj Wright 

jam plenumis en Nordameriko 

flugojn depli ol30 kilometroj”. 

de ske kk dk dk dk kkk sk dek kk ke 
Komparo kaj observo de tiuj 

mallongaj ekstraktoj, kiujnnipovus 

laŭplaĉe pliampleksigi, permesus 

eltiri multajn deduktojn na 
1



konkludojn. Ni vidu la plej 

elstarajn. 

Unue: Ni konstatas, ke la 

franciaj kaj hispani-argentinaj 

dokumentoj donas tre 

parencajn rilatojn, sekve 

kompare al la braziliaj, ili 

aspektas pli fidindaj, pli 

proksimaj al la historia realo. 

Pliaj komparoj de dokumentoj 

montras, ke la faka historilibro 

el Francio, estas relative 

objektiva kaj senpartia. 

Due. El objektiva konsidero 

inter la tri pioniroj ni vidas, ke 

unue flugis Clement Ader, 

poste la fratoj Wright, kaj nur 

trie flugis Santos Dumont. 

Trie: Ĉu efektive valoras 

kvereli pri tiuj unuaj flugoj kaj 

ŝovinisme orgojliĝi? Ŝajnas ke 

ne. Ĉu tiuj estas la unuaj 

flughomoj? Laŭ la samaj fontoj 

pri historio, montriĝas ke ne. 

Antaŭ ili estus flugintaj per 

aparatoj pli pezaj ol la aero kaj 

samracie elpensitaj: Mouillard, 

antaŭ 1878, John Montgomery 

en 1884, kaj ĉefe Otto 

Lilienthal ekde 1891 ĝis 1896. 

Laŭ objektiva rezono ni ne 

povas diri ke estis unua 

fluganto, ĉar la teknika 

elpensado de la unuaj 

iniciatintoj, estis profitata de la 

postaj realigantoj; tial estis 

flugpioniroj sed ne superhoma 

flugpioniro. La pioniro ne estas 

Brazilo, sed homoj el Brazilio, 

Nordameriko, Hungario, 

Francio, Germanio, Italio... ktp. 

Tial la polemikoj inter   

     
FLUGO DE FRATOJ WRIGHT EKDE 1903 

nordamerikanoj, braziloj, 

francoj kaj aliaj estas io 

perfekte bildanta la homan 

malracion, kie speguliĝas 

kultemo, ne al la homa valoro, 

ne al genio per daŭrigado de 

ties verkoj, sed al ideologioj 

senbazaj, artefaritaj de 

naciismo, ŝovinismo kaj ceteraj 

dogmoj. 

Kvare: Niaj ekstraktoj 

montras, ke tiu ŝovinisma 

kulturado estas, ekzemple, la 

nura celo de la brazila historia 

interpreto; ja Brazilio nur volas 

vidi Santos Dumont, por tiam 

glori pri patrio. (Estas efektive 

konstateble, ke tiu kultado tre 

efikas en tiu lando, ĉar al 

demando al braziloj pri la unua 

flughomo, ĉiu senescepte kaj 

konvinke tuj respondas: “Estis 

la brazilo Santos Dumont...“ 

Kompreneble la historilibro 

el Francio, kvankam feliĉe, 

multe pli milde, ankaŭ kultas 

patriotismon, ekzemple en la 

frazo pri Ader: “la homo, kiu 

kiel unua en la mondo sukcesis 

flugi estas franco, kaj li 

nomiĝas Klemento Ader.” 

Ankaŭ la ŝovinismo aperas en 

la diroj de la enkonduko “La 

aviadistoj de ĉiuj landoj, kiaj ajn 

ili estu, trovas en ĝi la omaĝon, 

kiun ili meritas. La francaj 

aviadistoj ricevas sian parton. 

Ĝi estas granda. Estas 

permesate memorigi je la sojlo 

de tiu studo, ke la unua homo, 

kiu forlasis la teron, estas 

franco: Pilatre de Rozier, ke la 

unua kiu flugis per pli peza ol 

la aero, estas franco: Klemento 

Ader, ke la unua, kiu transiris 

maron, estas franco: Ludoviko 

Bleriot”. 

Kaj nun, resume kaj 

konklude, kiel ŝovinismas 

Usono, Germanio, Italio, kaj 

multaj aliaj nacioj, tio ne plu 

interesas nin. Ni bedaŭrinde 

konstatas, ke Historio servas la 

malracion, ideologion 

senbazan kiel naciismo, kaj 

kondukas la homojn al 

ŝovinismo kaj obskurantismo. 

La faktoj estas tiel kripligitaj, 

la homa kulturo misformita kaj 

la tuta civilizo restas malracia. 

Unu fojon plian ni sentas, ke la 

homo bezonas resti pli 

objektiva, pli memstara, kaj ke 

ĉie, ĉiam nepriĝas senpartieco, 

kiu naskiĝi povas nur en raciaj, 

sinceraj, sennaciecaj pensoj kaj 

konsideroj pri ĉiuj agoj, ĉiuj 

faktoj, kiuj formas la historion, 

nian tutan kulturon kaj 

civilizon.? 

(I) Ernest Archdeacon estis 

elstara Esperantisto. 

NDLR: 7iu studo aperis en 

“Sennacieca Revuo” 

nº65 de 1957 sed ne perdis 

sian aktualecon. e 
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SUSPEKTINDA KONDUTO 

Ciam atentokaptas min la 

informo, ke iu estis arestita “pro 

suspektinda konduto”. Ĝi estas frazo 

plena de signifoj. Ekzistus senkulpaj 

kaj dubaj kondutoj antaŭ la vivo kaj 

la aferoj, kaj iu ajn el ni povus 

senatente teni konduton endan je 

malliberigo! 

-Komisaro, ni arestis ĉi tiun 

civitanon en suspektinda konduto. - 

Ha, unu el tiuj, ĉu? Kia estis lia 

konduto? 

-Suspektinda. -Mi 

komprenas. Bona laboro, homoj. Kaj 

kion li pretekstas? -Li diras ke li faris 

nenion kaj protestis kontraŭ la aresto. 

-Hmm. Ege suspektinde. Se 

li estus senkulpa, li ne timus veni doni 

klarigojn. -Sed mi ne havas kion 

klarigi! Mi estas senkulpa! 

-Tion ĉiuj diras, mia kara. 

Via situacio nigras. Ni ricevas 

ordonon purigi la urbon je personoj 

en suspektindaj kondutoj. 

-Sed mi nur atendis la 

buson! 

-Li ŝajnigis, ke li atendas 

buson, komisaro. Tio vekis nian 

suspekton. 

-Ha! Mi vetas, ke eĉ ne 

troviĝis bus-haltejo proksime. Kiel li 

klarigis tion? 

-Troviĝis iu haltejo, jes ja, 

komisaro. Tio konfirmis nian 

suspekton. Li memkompreneble 

elektis bus-haltejon por ŝajnigi, ke li 

atendas la buson sen veki suspekton. 

-Kaj la senhontulo ankoraŭ 

deklaras sin senkulpa. Tio signifas ke 

Luiz Fernando Verissimo 
  

Traduko de Rogerio Ferreira el 
“A grande mulher nua” 

preteriris buso kaj preteriris pli da 

busoj, kaj dume li tie staris ŝajnigante 

ke lia buso estas la proksima. Oni 

vidas tiom da aferoj... 

-Ne, sinjoro, komisaro. En 

la unuan buson, kiu aperis, li estis 

enironta, sed ni kaptis lin antaŭe. 

-Ĝi estis mia buso, la buso, 

kiun mi trafas ĉiutage poriri hejmen. 

Mi estas senkulpa. Estas la dua fojo 

kevi deklaras vin senkulpa, kio estas 

tre suspektinda. Se vi vere estas 

senkulpa, kial tiom insisti pri tio? 

-Kaj se mi deklaros min 

kulpa, ĉu vi konsideros min 

senkulpa? 

-Kompreneble ne. Neniu 

senkulpulo deklaras sin kulpa, sed ĉiu 

kulpulo deklaras sin senkulpa. Se vi 

vere estas tiel senkulpa, kial vi provis 

forkuri? 

-Forkuri kiel? 

-Forkuri en la buson. Kiam 

vi estis arestita. 

-Sedmi ne provis forkuri. Ĝi 

estismiabuso, tiu kiunmi ĉiam trafas. 

-Nu, mia amiko. Ĉu vi 

pensas ke ĉi tie estas infano? Vi 

ŝajnigis ke vi atendas buson, en 

suspektinda konduto, kiam vi 

suspektis pri ĉi tiuj du agentoj de la 

leĝo apud vi. Vi provis forkuri kaj... 

-Ja tute prave! Tute prave! 

Mi provis forkuri de ili. -Ha, ia 

konfeso! 

-Ĉar ili troviĝis en 

suspektinda konduto, kiel la komisaro 

ĵus diris. 

-Kio? Pensu bone pri tio, 

kion vi diras. Ĉu vi akuzas ĉi tiujn du 
agentojn de la leĝo troviĝi en 

suspektinda konduto? 

-Jes, mi akuzas. Ili ŝajnigis, 

ke ili atendas buson kaj en la vero ili 

gvatis min. Mi suspektis pri ilia 

konduto kaj provis forkuri! 

-Komisaro... 

-Silentigu. La afero nun estas 

alia. Kiel vi volas, ke la publiko 

respektu nin se ankaú ni aperas tie 

en suspektinda konduto? Ni devas 

doni la ekzemplon. La civitano povas 

foriri. Li estas libera. Nu, pri vi du... 

-Komisaro, kun plena 

respekto, ni opinias ke tiu konduto 

ordoni liberigi suspektiton, kiu 

konfesis troviĝi en suspektinda 

konduto, estas iom... 

-Iom? Iom? -Suspektinda.?e 

SKOLTOJ 
-Omaĝe alla naskiĝdato de Lordo 
Baden Powell kaj edzino Olave 
Baden Powell, Mondaj 
Skoltestroj, Skolta Esperanto- 
Ligo disponigas la 
portugallingvan tradukon de la 

verko “Pli vastaj horizontoj en 
internacia skoltado”. http.// 
www.esperanto.org/skolta/pt- 

vasta.html 
En februaro, en la brazila 

ĉefurbo, estis inaŭgurita E- 

kurso por geskoltoj kaj aliĝo 
porla ret-kurso por 
portugallingvanaj geskoltoj; 
interesitoj bv. mesaĝi al e- 
„poŝto :roberto(Desperanto.nu 
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RECENZO 

Higieno de l'murdisto — Amelie Nothomb - tradukis el la franca Armela 

Le Quint kaj Jak Le Puil - Eldonejo Kleks — 151 paĝoj zorge binditaj - 1999 — 

Amĉtie Nothomb skribis 
tiun, sian unuan romanon kiam ŝi 

estis 23 jara. La libro furoris. Sep 

Jaroj pasis, ŝi aperigis ses pliajn 

romanojn kiuj same estas la plej 

vendataj. Higieno de murdisto 

(Hygiene de l'assassin) jam estas 

tradukita en 14 lingvoj, nun ankaŭ 

en Esperanto, jen do nekutima 

fenomeno. Unualege oni povas sin 

demandi kial tio okazis, post la 

finlegado eblas kompreni kiel la 

simpleco de la intrigo kaptas la 

legantojn.Ja la romano jam estas 

adaptita al teatro kaj al televido, tio 

signifas ke la spektantoj kapablas 

sin identigi al la verko pro ties 

realismo. Oni eĉ diras ke la libro 

estas ŝekspira, kruda kiel Louis F. 

Celine aŭ Victor Hugo, sed 

sendube Freŭdo kapablas pravigi 

Ameĉlie Nothomb 

Higieno 
de l' murdisto 

LONO 

Tradukis: 
PURE DURO SP] 

Eldonejo KLEKS 

la tuton el la profundo de la homa 

psiko. Trafe, la aŭtoro sugestas 

dubon pri estetika beleco de la 

virino mem. Sen eroto kaj sen 

porno, ĉu tiuj du tuberoj ŝvele 

elstarantaj sur la brusto aŭ tiu troa 

karno ĉe la gluteoj aŭ ĉirkaŭ la 

koksoj de virinoj povas sugesti 

belecon? Tute ne. 

Tiel ŝokas la bildoj en la tuta 

libro. La protagonisto de la romano 

en sia idilia pureco ne eltenis la 

turpan sangan makulon kiun kaŭzis 

la unua menstruo de lia amata 

amikino en la safira bluo de lageto. 
Rompo de pureco pravigis la 

murdon de la junulino. La dumviva 

higieno de la murdisto okazis per 

verkado kaj glutemo ĝis kripliga 

obezeco kaj kancero de kartilagoj. 

La aŭtoro bone pentris la 

antagonismon inter la intervjuantoj 

Anna Lowenstein 

LA STONA URBO 

kaj intervjuatoj, ja intervjuo estas 

speco de batalo kie neniu volas 

perdi, des pli se oni estas 

nobelpremiito pri literaturo kiel la 

murdisto! 

La traduko, laŭ 

libera stilo de la tradukintoj 

aspektas originala verko ekzemple 

paĝo 84, “Iru volapukujen!”. Se 
estas “preseraroj” ili ne estas 

percepteblaj. Kelkaj francismoj 

povos ĝeni nefrancojn, ekz. Ĉu oni 

povas diveni ke spicejo ne estas 

vendejo ekskluzive por spicaĵoj 

sed ĉiovendejo ĉefe por nutraĵoj 
k.s.? Ankaŭ paĝo 35, iu, “por kiu 

vi prenas vin” eble estus pli klara 

per “kiu, vi pensas ke vi estas”. 

Ni nur povas 
rekomendi la legon de tiu libro same 
pro la forta romano kiel pro la bona 

riĉigo de nia lingvo. 

Gilbert Ledon 

 



    

NI LEGIS POR VI 

Sen vortaro 

J en escepto en nia moderna, 

originala literaturo. “La ŝtona urbo” 
estas historia, sufiĉe ampleksa romano 

kiun vi povas legi sen konsulto al PIV. 
Ĝi konsistas preskaŭ nur el oficialigitaj 

aŭ fundamentaj vortoj, tiel ke W.Auld 
en la enkonduko diras: “Vera plezuro 
estas, ensorbi tiun ĉi romanon, kiun mi 

senblage taksas estonta klasikaĵo de 

nia literaturo.” 

Temas pri la historio de 
Keltino kiu estis kaptita de Romanoj 

en Britio, kaj portita al Romo kiel 

sklavino. Ĉio elvolviĝas sen sensaciaj 

intrigoj sed en tute naturaj, simplaj 

reagoj de la ĉiutaga vivo. La priskribo 

de la fanatikeco de la nazaretanoj 

(novaj kristanoj) el la konata ĉiama 

mistikismo estas aparte trafa, ankaŭ 

kun la brulego de Romo fare de 

G.Ledon 

Nerono, kiun la aŭtorino tute ne citas. 

Komencantoj kaj veteranoj ne perdu 

tiun legon. 

La stona urbo — de Anna 

Lowenstein — 350 paĝoj eldonis 

Flandra Esperanto-Ligo — 1999 — 

Prezo: 24.00 Eŭroj. 

  
  

  

FACILA LEGAĴO 

Temas pri serio de 7 libretoj 

kiun Sylla Chaves ĵus eldonis por la 

komencantoj, kiuj ne povos diri ke ili 

ne trovas facilajn legaĵojn. Sylla prave 

insistas diri ke en Esperanto ni ne 

bezonas multajn morfemojn por sin 

esprimi, do tiuj 7 kajeroj estas 

bonvenaj por tion pruvi. La titoloj 

per si mem montras la progreson en 

la studado: 1) Rapida vojo - 2) La 

juna verkisto —3) Varia bukedo —4) 

Sep leteroj — 5) En la kongreso — 6) 

Nova amiko inter ni — 7) Unu tago 

en la vivo de Teodoro. La kvarunuaj 

kajeroj havas aldonan kajeron en 

portugala lingvo, kio ebligas pli facilan 

ESPERANTO JE SERVO AL PACO 

Ĵe la 17" de marto 1994, 
kvindeka datreveno de la ekzekuto 

de la paroĥestro Max Josef 

Metzger, Kardinalo Georg 

Sterzinski benis la memortabulon 

por tiu martiro, je la pastra domo 

de la paroĥo de Sankta Jozefo en 
Berlino- Weddingo. Tie, en la 

strato Wildenow, “frato Paŭlo”, 
kiel Metzger mem noris sin laŭ 

la Apostolo de la Gentoj, loĝadis 

de 1939 ĝis lia aresto. “Nuren la 

studadon al la lernantoj. 

Jen do materialo 

rekomendindapor ĉiuj komencantoj. 

Eldonis Asocio Esperantista 

de Rio-de-Ĵanejro, aĉetebla en via 

libro-servo 

Kompilis Frato Bertino Goerner 

printempo de 1997 li estis jure 

rehabilitita de la berlina provinca 

kortumo, kiu konstatis, ke la 

verdikto aljuĝita de la popola 

tribunalo estis nenio alia ol 

“bombasta babilaĉado de 
malamo”. : 

Penindas ankoraŭ mencii, 

ke Metzgerkiam li venis al Graz 

en 1919 kaj publikigis sian libron 

“Paco sur la Tero” jam havis 

kontakton kun la katolika 

Esperanto-junularo en Graz, en la 

„Dorno de la “Blanka Kruco”, je la 

Placo de la Karmelanoj. D-ro 

Metzger ludis gvidan rolon kiel 

Esperanto-amiko en sta tempo. 

Li facile estis lerninta la 

internacian lingvon Esperanto, 

antaŭ ĈIO por utiligi ĝin je la servo 

al sia porpaca aktiveco. Tiel li 

eldonadis ekzemple la Esperanto- 

revuon “Katolika Mondo e , 
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EVENTOJ INTERNACIE 

KVINPETALO 2000 

Junio/2000-Botaniko studata tra la 

regiona flaŭro. 14-49 Gvidas 

R.Bossong kaj J.Vinck 

Julio/2000-Internacia Konferenco de 

ILEI. 154-21“. 

OSIEK 

Internacia E-Konferenco 2000 

En Motovan (Istrio, Kroatio): 15-21/ 

07/2000. Postkonferencaj ekskursoj: 

KAMPANJO 2000 

La Ĝenerala Asembleo de UN 

proklamis la jaron 2000 

Internacia Jaro por la Kulturo 
de Paco. Okaze de la 50“ 

datreveno de Universala 
Deklaracio de Homaj Rajtoj en 

1998 grupo da Nobel- 
pacpremiitoj, i.a. Miĥail 
Gorbachov, Nelson Mandela 

kaj Shimon Peres, projektis 

tekston de MANIFESTO 2000 
POR KULTURO DE PACO 
KAJ SENPERFORTO, kies ses 

bazaj principoj estas: - 

Respekti ĉiun vivon; -Rifuzi 
perforton; -Dividi kun aliaj; - 

Aŭskulti por kompreni; - 
Konservi la planedon; kaj — 

Remalkovri solidarecon. 
Unesko lanĉis amasmovadon 
por diskonigi MANIFESTON 
2000 kaj por kolekti apogajn 

subskribojn por ĝi. Ĉiu 

subskribo estos persona 

sindevontigo realigi la celojn 

de MANIFESTO 2000 “en mia 
ĉiutaga vivo, mia familio, mia 

22-24/07/2000. 

85" UK 

25/07-01/08/2000, Tel-Aviv, 

Israelo:”Lingvo kaj kulturo de paco”. 

IJK-2000 

05-12/08/2000, Honkongo 

15-a JUNULARA MONDA 

TAGO2000 

10-14/08/2000 en Venecio, de 15- 

20/08/2000 en Romo. Esperantista 

grupo katolika, aĝo pli ol 16 jaroj, 

kunordige de Paola Ambrosetto. 

32-a Korea Kongreso de 

Esperanto 

19-20/08/2000, Pusan. 

S"TTUTAMERIKA KONGRESO 

DE ESPERANTO 

15-21/04/2001-Meksiko, DF. 

OSIEK-PREMIO 1999 
En '99 la OSIEK-anoj proponis 18 verkaĵojn 
premiindajn: ĉiuj estis prezentitaj en la junia 

IEK en Metz, Francio, sekreta voĉdonado 
atribuis la premion al 

XIE Yuming 
pro elĉinigo de romanego de Cao Xueqin kaj Gao E: 

Ruĝdoma sonĝo 
Gratulon! 

La premio, 400 eŭr., rekompencas vivantan aŭtoron pro 
publikita verkaĵo ne fikcia aŭ pro grava traduklaboro. 

informoj ĉe: La Gazeto, 55210 Creuĉ kaj http//osiek.org 

laboro, mia komunumo, mia 
lando kaj mia regiono”. La 
subskriboj estos transdonitaj al 
la Generala Asembleo de UN 
en septembro 2000 kiel 
esprimo de la monda civila 
socio por paco kaj senperforto. 
La celo de Unesko estas 
kolekti 100 milionojn da 
subskriboj. 
UEA, kies ĉi-jara kongreso en 
Tel-Aviv estas agnoskita de 
Unesko kiel Flagŝipa Evento de 
la Internacia Jaro por la Kulturo 
de Paco, alvokas al ĉiuj 
esperantistoj, ke ili konatiĝu 
kun MANIFESTO 2000 kaj 
subskribu ĝin kaj ke ili 
diskonigu ĝin kaj kolektu por 

krokizo de 
Mégumi Sachs:Komamura 

  

ĝi subskribojn kiel eble plej 
vaste en sia propra vivmedio, 
inter esperantistoj kaj ĉiuj aliaj. 
Oni povas subskribi pere de 
interreto «www.uea.org/ 
2000.htm» aŭ per la Esperanta 
faldfolio eldonita de UEA 
kunlabore kun Unesko. La 
faldfolio enhavas la tekston de 
MANIFESTO 2000 kaj 
kuponon por la subskribo. Gi 
estos dissendita kun n” 3/2000 
de la revuo “Esperanto”, sed 
Esperantaj asocioj, kluboj, 

gazetoj, organizantoj de 
eventoj, kaj unuopuloj povas 
peti ekstrajn ekzemplerojn de 
la Centra Oficejo, indikante la 

kvanton. 
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BR-EVENTOJ- KALENDARO POR JARO 2000 

19/03/2000: 19“ E-Renkontiĝo de 
Sudparaiba Valo, Caraguatatuba, SP. 

19-21/05/2000: 13“ E-Renkontiĝo de 
Stato Rio de Janeiro 

22-25/06/2000: 3-a Rendevuo pri E-? 

kiel Laborlingvo ĉe la kampo de la 
sano, Ribeirĝo Preto, SP 

12-16/07/2000: 35“ Brazila Kongreso 

de Esperanto, Petropolis, RJ 

14-15/10/2000: 22" E-Renkontiĝo de 

Stato San-Paŭlo kaj 2º Sudorienta E- 

Renkontiĝo, Araraquara, SP. 

22/10/2000: 7" E-Renkontiĝo de 

Granda Rio. 

NOTICOJ EL BRASILIA 
Biblioteko ricevas librojn 

Je la 16-a de decembro,99 

Taguatinga E-Klubo, reprezentata 

de sia Prezidanto, D-ro 

Euripedes Alves Barbosa kaj 

direktoroj Catarina Falcomer de 

Oliveira kaj Carlos Maria, 

transdonis al la Publika 

Biblioteko de Taguatinga 

“Machado de Assis” kvanton da 

libroj tiucele donacitaj de 

esperantistoj dum la 2-a ERT 

(Esperanta Renkontiĝo de 

Taguatinga). 

Sur la foto ni vidas la momenton 

kiam la TEK-Prezidanto 

transdonas la librojn al S-ino 

Cheila de Souza Luiz, 

kunordiganto de la Biblioteko. 

Adreso: Biblioteca Pública de 

Taguatinga Machado de Assis, 

CNB-1, Área Especial nº 1, 

Taguatinga, 72115-015. Tel. 

(061)351-7365. 

Enhospitalo | 

      
    

    
        

  

  

  

  

  
Brasília ago-tagis 
EAB, E-Asocio de Brasilia, okazigis, 

de la 5-a ĝis la 10-a/10/99, 
Esperantan Ekspozicion en “Patio 
Brasil” elstara butikum-centro de 
Brasilia. 

Sukcesa balo 
Je la 12-a/12/99 EAB realigis 
sukcese balon kun koktelo kaj 
vespermanĝon festante la 
naskiĝtagon de L.L.Zamenhof ĉe la 
“Clube de Vizinhanca” (Najbarara 
Klubo) lokita en la suda kvartalo 308. 

ESPERANTO EN MUZIKO 

<http:/Nwwwmusicexpress.com.br> 

estas portugallingva TTT-ejo pri 

muziko, apartenanta al la entrepreno 

TV Filme (kabla televido). Flavio 

Fonseca <flafon(msolar.com.br> 

estas administranto de 

MusicExpress, kiu gastigas paĝojn de 

kvalitaj muzikartistoj, iu ajn stilaj kaj 

disponigas senpagajn kaj rajtigitajn 

MP3-dosierojn (pli ol 400). Pri la rolo 

de Esperanto em MusicExpress, la 

konkeroj estas: enmeto de e-artistoj 

(7 ĝisnun) kaj muzikaĵoj, enmeto de 

E-o en la liston de muzikĝenroj 

(klakante sur ĝin vi ricevos la liston 

de ĉiuj e-muzikaĵoj); akcepto de 

oficiala dokumento rajtiga en E-o; 

esperantigo de la ĉiusemajna 

cirkulero al la artistoj. Estas 70.000 

vizitoj monate en MusicExpress! La 

e-artistoj estas: Flavio Fonseca, 

Grupo Esperanca, Jacques Yvart, 

Kajto, Merlin, Persone,Solotronik. 

Kuracisto elirante el la ĥirurgejo renkontas la bofilon de la ĵus operaciita virino kaj alparolas lin 

Jene: : 

- Mi devas diris al vi la veron, sed mi scias, ke vi estas forta kaj bone povas rezisti. Jen la novaĵo: Via 

bopatrino... saviĝos! 
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-ESPERANTA KLUBO 
ZAMENHOF 

Festante la 51-an fond- 

datrevenon, okazis la 25-an/01/ 

2000 kunveno per speciala 
prezento de kvizo kiun partoprenis 

multnombra esperantistaro, 

inaŭgure de nova kunvensistemo. 

La ĉeestantoj ĝuis bonegan 

frandaĵoj-tablon. SP,SP. 

-UBA, MG 
Per Leĝo-Projekto 2.941 

estis aprobita la inkludo de 

Esperanto-lernigado en la reton 

publikan de la municipo, danke al 

la favora amiko de Esperanto, 

urbestro D-ro Narciso Paulo 

Michelli. 

-MUZEO DE 
HOMEOPATIO 

ABRAHÃO BRICKMANN 
La institucio eldonis 

publikigajon 20-pagan kun gravaj 

informoj pri la Homeopatia Historio 

ekde ĝia origino, serĉante 

kompensi malplenaĵojn rilate al la 

nesistemigo de la donitaĵoj ĝis nun 

publikigitaj en la esperanta lingvo. 

(“Meissen-La Nakiĝejo de 

Homeopatio”, dulingve.) Ribeiro 

Preto, SP. D-ro Izao Carneiro 

Soares. 

-ZAMENFESTO 

La tradicia solenaĵo 

esperantista en Goiania, GO 

kunvenigis pli ol 200 personoj, per 

prezentado de 18 eroj artaĵaj en 

lasta monato de decembro,99. 

Informis Dilma Cavalcante 

Bandeira. 

MOVADO 

- La foto montras unu el la kvar 

evangeliaj Esperanto-Grupoj de 

baza E-kurso gvidita de S-ro 

Athanasios Pimenidis en Ermelino 

Matarazzo, en urbo San Paŭlo. La 

instruisto aperas en la centro de la 

unua VICO. 

  

STRATEGIO POR LA FINA 

VENKO 

Asocio Kooperativo-Esperantista 

celas kampanje al Fina Venko de 

AKEIO (unuiĝo de e-istoj kaj ne- 

e-istoj unuiĝi en asocio por 

protekto de siaj respektivaj naciaj 

lingvoj); Kooperativoj de 

AKEIO (sociekonomika 

organiziĝo de e-istoj kaj ne e-Istoj 

pere de kooperativoj por 

instruado de lingvoj); 

Leteramikaro de AKEIO (pliigo 

de perpoŝta interŝanĝo inter 

esperantistoj); Libroj de AKEIO 

(donacado de libroj en kaj pri E- 

o aŭ Kooperativismo al publikaj 

bibliotekoj);Stipendioj de 

AKEIO (distribuo de stipendioj, 

precipe por kursoj pri E-o kaj aŭ 

pri Kooperativismo). Caixa Postal 

125.404. 

São Gonçalo, RJ. 24401-970. 

-PROVINCO RIO 

GRANDE DO SUL 

Sciigoj pri aktiveco 

esperantista transdonis la bultenon 

“GAŬĈA STELO” N? 14/99,de 
Gaŭĉa E-Asocio, de Porto Alegre: 

en urbo Pelotas, S-ro Carlos 

Kunde F” instruas laŭ metodo Sylla 

Chaves al 20 gelernantoj; en urbo 

Torres D-ro Osvaldo R.Camargo, 

prezidanto de Torres E-Rondo 

sciigis pri nova studgrupo monitore 

de komuna lernado de la E-Kurso 

por Windows 95; en urbo Rio 

Grande, la prezidanto de ESRIG, 

S-ro Carlos A.O. Silvera prelegis 

en la loka Federacia Universitato 

al 40 ĉeestantoj; en urbo 

Uruguaiana ekstartas E-movado 

pro translokiĝo tien de eksa 

lernantino de ESRIG. 

-NOVA ESTRARO DE 

MONTES CLAROS E- 

KLUBO 

Prezidanto: Antonio Felix da 

Silva, Vic-Prezidanto: Carlos 

Leonardo F.Gomes, Sekretario: 

Maria A.de Jesus Santos. Lastjare 

la klubo instruis E-on en la sidejo 

de Ŝtata Konservatorio de Muziko 

de MC- MG. 

-IEFG, IPATINGA E- 

FRATECA GRUPO -MG 

Gratulinda Jarraporto de la 

Grupo, kiu aktive partoprenis 

diversajn sociajn agad-celojn loke, 

disvastige de Esperanto,fare de 

eminenta esperantisto Sebastiĉo 

Rosa Machado. 
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INTERNACIE 

MODERNAJ RIMEDOJ DE KOMUNIKADO 

La ĉefa parto, kiu donis titolon al la 

tuta kompletaĵo, pritraktas modernajn 

rimedojn de komunikado, de 

preventado de sanecaj perturboj sekve 

de ĉeekrana laboro, tra aŭtentikeco 

kaj konfidenceco en moderna 

komunikado, internet-bazitaj instru-kaj- 

lernmetodoj, ĝis priskribo de 

paketradio kiel la nova speco de 

transsendado de informoj kaj male 

informoj pri eblo de interreta 

telefonado. La dua parto, 

Terminologiaj problemoj de aplikoj de 

Esperanto en Scienco kaj Tekniko 

pritraktas diversajn terminologiajn 

temojn de la rolo de la planlingvoj ĉe 

la evoluo de terminologi-sciencaj 

konceptoj de E. Wister. La tria parto 

sub la titolo “Scienco kaj tekniko 

ĝenerale” pritraktas aŭtorajn rajtojn 

internacie, komputiligon de libroj, ktp. 

La venonta kolokvo okazos en Prago 

2000/12/11-10 kun ĉeftemo 

IMUNIGO 

Nia lasta BE, 12/99, 
prezentis al ni valoran tekston kun 

klarigoj pri homa imunigo, fare de 

Samideano Paulo S. Viana. Li iĝas 

inda je dankoj. Ni ne forgesu la 

tempolimon de la vakcinoj. Danke 
al ilia efikeco kelkaj malsanoj tute 

elradikiĝis. Sed, por p: j 

imunigoj ni devas submetiĝi al la 
ĝenaj pikoj de injekto. 

Kun bedaŭro konstateblas, 

ke Viana tute forgesis mencii la de 
longa tempo ekzistantan 

  

“Ekonomio sojle al la 3-a Jarmilo”. 

<chrdle(Dkava-pech.cz> 

E-BUDO EN INTERNACIA 

LIBROFOIRO 

Partoprenis en la Budo de Internacia 

Librofoiro Sofio”99, perdisponigo de 

E-eldonaĵoj, el eksterlando, interalie, 

BRAZILA ESPERANTO-LIGO- 

Libroservo. Ĝenerale la vizitintoj de 

la budo rilatis al E-o pozitive. La 

abundego de materialoj helpis 

konvinke respondi, ke “jes, E-o 

ankoraŭ vivas”, “Jes, en ĝi estas libroj 

Jes, ĝi estas praktike uzata”, k.s. 

KUMEŬAŬA 
La 10-an de decembro, 35 

geesperantistoj kaj simpatiantoj de 

Karakas,VE celebris la jam kutiman 

Zamenhofan Vesperon: temis pri 

rekorda nombro da partoprenintoj, kiuj 

kuniĝis spite al la daŭra pluvego. La 

SEROTERAPIO-n, potenca 
refortikigo de la memdefenda 

kapablo de homa organismo. Ĉi 

terapio konsistas el sero apartigita 

de la pacienta sango kaj preparita 
laŭ metodo de mi ne konata. La 

sero restadas konservata kaj taŭgas 

— porprepari novajn seriojn. Laŭ tiu 

terapio oni devas nur meti ĉiutage 
o gutojn. en la buŝon. 

“En Brazilo milaroj da 

homoj entuziasme alkrociĝas al ĉi 

terapio kaj atestas bonegajn 

renkontiĝo rezultis kontentiga kaj brila 

kiel ĉiam, sedkun interesa surprizo: la 

tradukinto, D-ro Guillermo A. Cook, 

anoncis la eldonadon de la libro en la 

hispana. Kelkaj ekzempleroj estis 

donitaj kiel premioj en la tradicia 

porokaza lotumado. 

AMERIKA AGADO 

-Kuba E-Asocio okazigis la 17-an 

Nacian Komitatkunsidon de 27-29/01/ 

2000 en Santiago de Kubo. Por la jaro 

2000 prioritatos la Informado, la 

okazigo de Nacia Renkontiĝo oktobre 

kaj Nacia Seminario decembre krom 

Nacia Seminario por Instruistoj kaj 

Infana Renkontiĝo, julie. 

-Dum UK-Tel-Avivla Amerika Budo 

estos sub respondeco de BR. 

Kongresanoj brazilaj estas petataj 

disponigi sin por kunlaboro tie. Bv. 

kontakti la komisionanon J.R.Piton, 

tiucele. Xjames.piton(Qiname.com 

o G.O.Vaske 

rezultojn. Samtempeili diskonigas ĉi 

oportunan metodon kun efektiva 

rezisto kontraŭ gripo kaj kontraŭ 
dekoj da aliaj malsanoj. Mi mem 

adoptis la preventan Seroterapion de 

 plioldekj jaroj kaj ne plu suferis pro 

malvarmumo kaj tuso. Antaŭe, 
facile, tuso viktimis kaj turmentadis 

min sednun mi restadas libera de ĝi. 
— Kiu dubas bv. aŭskulti 

informojn per la Telefono 061- 

= 0424- Brasilia, DE? : 
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DEZIRAS KORESPONDI 

-Stanislav Kores: 55-jara inĝeniero 

de agrikulturo, profesie agronomo 

de plantprotektado.Edziĝita, 3 

gefilojn. Temoj preferataj 

agrikulturo, ĝardenado, abelbredado, 

naturo, naturprotektado, ekologio, 

floroj geografio, vojaĝado. 

Intersanĝas bildkartojn. Dezirindas 

samfakulojn 

interesiĝantojn. Adreso: Tylova, 

1262 — 50801. Horice. ĈEĤA 
RESPUBLIKO. 

-Douglas Mattey: Deziras 

korespondi en Esperanto aŭ aliaj 

lingvoj. Apartado Postal 394-7050, 

Cartago, COSTA RICA. 

«djavmattey(Qhotmail.com 

-Viktorija Schischkina: 13-jara 

knabino. Hobioj: sporto, vojaĝoj, 

moderna muziko, vivo en aliaj landoj. 

Kolektas bildkartojn, monerojn, 

kalendaretojn. Adreso: ul.Kolcevaja 

30-35. Krasnojarsk. 660093. 

Siberio, RUSIO. 

-Andrej Sisojev: 13-jara knabo. 

Hobioj: lingvoj, komputilaj ludoj, 

vojaĝoj, muziko. Kolektas 

bildkartojn, kalendaretojn, 

monbiletojn,  telefonkartojn. 

Adreso: ul.Oktjabrskaja 5-31. 

Krasnojarsk. 660077. Siberio, 

RUSIO. 

-Maria Kirjanova: 13-jara knabino. 

Hobioj: modo, teniso, lingvoj, 

vojaĝoj, tradicioj. Kolektas 

monerojn, bankbiletojn, bildkartojn, 

kalendaretojn, revuojn. 

aŭ pritemajn 

  

  

De maldekstre: Carlos Maria 

(BEL-Libroservisto),Arlete 

B.Phillips(vizitanto el Anglujo), 

Fabricio R.Valle (volontula 

helpanto), Daniel T. Trevas 

(volontula helpanto). 9-99, 

TRADUKISTO SERĈATA 
Por “Lasociarolo de la amantoj” 

(CA fimção social dos amantes”), de 

Agenita Ameno, esperantistino. 

Portugalan al esperanto. Kontaktoj: 

agenitaameno(2uol.com.br 

TUTMONDA 

FABELKONKURSO 

La Instituto de Paatalo en la 

komunumo de Taivalkoski 

estas edukcentro por verkistoj 

en Norda Finnlando kaj 

proklamas tutmondan 

esperantlingvan 

fabelkonkurson al ĉiuj infanoj 

kiuj jam scipovas aŭ nur studas 

Esperanton. Kategorioj: A (ĝis 

9-jaraj), B (9-10 jaraj), C (11- 

12 jaraj), maksimuma longo: tri 

tajpitaj paĝoj. Limdato: 30-a de 

junio,2000. Adreso: PL 39. FI- 

93401 Taivalkoski, Finnlando. 

Indiki sur la koverto: 

”Fabelkonkurso”. 

  

PROPONOJ PRI 
TRADUKOJ 
La Amazona Regiono estas hodiaŭ 

konsiderata la pulmo denia planedo 

kajla homaro devas nepre zorgi pri 

ĝia sano por sia propra pluvivado. 

Unu el la manieroj atentigi pri la 

problemo estas lakonatigo de ĝiariĉa 

faŭno kaj flaŭro. Tiononipovas fari 

plurmaniere, eĉ pere de ties folkloro. 

Ĝuste tion celas fari lanuna iniciato 

pere de libro cirkuligota en plejeble 

multaj lingvoj parolataj enla mondo, 

uzante esperanton kiel 

pontolingvon. Brazila eldonejo el 

la fako Energio interesiĝis pri la 

nune finverkata Amazonia Urno 

(L.Knoedt), entenanta ĝian ricegan 

ĉefe indiandevenan legendaron en 

esperanto kaj la portugala. La 

UNUA PARTO, nigra-blanka, 

entenos la kompletan tradukon en 

ĉiujn lingvojn reprezentatajn. La 

eldonisto intencas krome aldoni 

TRIAN PARTON kun koloraj 

fotoj pri ĝia faŭno kaj Ĥaŭro. La 

planita eldondato estas 2001 kaj la 

eldon-kvanto 30000, el kiu 500 en 

ĉiulingvo akompananta esperanton. 

Nenecesas paroli pri la gajnoj por 

esperanto, firmigante Ŝian poZICIOn 

kiel vera kaj neŭtrala internacia 

lingvo. Mi do atendas proponojn 

pri tradukoj en aliajn lingvojn fare 

de niaj spertuloj. Por la serĉata 

patrono, ano de la riĉa internacia 

petrol-kaj-energiindustrio, la libro 

estos prestiĝodona; li tial volonte 

tantiemos la kunaŭtorojn. 

Do, ek al la 

<Ieopoldo(ysvn.com.br> 

laboro! 
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KURIOZA RUBRIKO 

e Ĉinaj kronikoj de la 16" Jarcento 
priskribis la portugalajn navigantojn kiel 
barbarojn kiuj eĉ estis adeptoj de 
kanibalismo. La ĵurnalisto Eduardo 
Bueno, en sia rubriko en la semajn- 
revuo Epoca antaŭnelonge pritraktis 
la aferon. Laŭ li, ĉina historiisto Yen 
Tiung-Chien en kroniko de 1574 
mencias ekzemple “kuir-receptojn 
pere de kiuj la portugaloj preparis 

Kompilis Cesar Dorneles Soares 

ĉinajn infanojn, aĉetitaj kontraŭ 100 
moneroj”. 

e  Launuaoficiala nudistejo estis 
kreita en Germanio en 1906. 

e Ĝis 1915 lakokakolo havis etan 
kvanton da kokaino en sia formulo. 

e  Lalandoj plej vizitataj de turistoj 

en 1999 estis siavice Francio, 

Hispanio, Usono, Italio kaj Cinio. 
e = Ĉiu brazilano konsumas averaĝe 
po 50 litroj da biero en la jaro. 

e La vorto “roboto” devenas de la 
ĉeka “robota”, tio estas, nomo “de la 

senpaga laboro kiun la kamparano 
estis devigata fari al sia mastro dum 
la mez-epoko”. 

  

  

  

KONKURSO “50 JAROJ 

POR EPĈ” 
Kontribuaĵoj petataj por la 

konkurso. En majo 2000 la 

redakcio de “El Popola Ĉinio” 

festos sian 50-jaran jubileon. 

Vi,spertanto de la 50 jaroj, certe 

havas ion por verki, por diri al la 

aliaj. Pro tio ni lanĉos konkurson 

kaj sincere petas vian kontribuaĵon. 

Vi povas verki kun tre ampleksa 

temo, rilata al EPĈ-Esperanto, 

Paco kaj Ĉinio. Estas bonvenaj 
koncernaj fotoj kaj portreto de la 

aŭtoro. Limdato: 30-04-2000. 

Dum la 85-a UK en Tel Aviv de 

Israelo estos anoncita la rezulto kaj 

disdono de premioj. 

NIFOLOGIO 

Estis fondita en Paraiba do Sul RJ 

“CEUFO”, kiu estas la regiona 

Esperanta centro pri NIFOlogio, 

kies anoj akceptas eksteran 

aliĝadon el Esperantistoj scivolemaj 

aŭ nifologiistaj. Por pliaj informoj 

skribu al L.A.de Oliveira Coelho, 

Rua Moreira César; 220. 25850-000 

Paraíba do Sul, RJ. 

<kdavio(ajoinnet com. br> 

GRAMATIKO DE ESPERANTO 

Aperis jus la dua, plene 

esperantiingva plilargigita eldono de 

Gramatiko de Esperanto de 

Miroslav Malovec, kiu pro eléerpigo 

de PAG verŝajne fariĝos por certa 

tempo la plej empleksa akirebla E- 

gramatiko:1. Lingvoevoluo 2. 

Fonetiko 3.Ortograĥo 4. Vortfarado 

5. Morfologio 6. Sintakso 7. 

Vortprovizo 8. Stilistiko 9. 

Tradukarto. Enkondukaj vortoj de 

la Ade-prezidanto Geraldo Mattos: 

“mi legis ĝinperakutaj okuloj... spite 

de siaj ne tre multaj paĝoj, la nun 

prezentata libro de M.M. havas 

ambician celon... la bona fakto estas, 

kelagravaj punktoj dela lingvo estas 

tuŝataj en facila maniero kaj kun 

bonaj ekzemploj... la librorespondas 

al la plej oflaj problemoj de nia 

regula, sed tute ne facila lingvo!.... 

mi devas danki la verkinton por la 

profito, kiun mi havis dum la lego 

de lia libro. Kaj tiun saman profiton 

mi garantias al aliaj estontaj 

legantoj!” Eldono de KAVA- 

PECH, EUR 13,50. 

<chrdletokava-pech.cz> 

UNIVERSITATA LERNOLIBRO 
PRIFIZIKO 
Jam de pli ol dek jaroj Walter Klag 
iniciatis verkon kaj aperigon de 
universitata lernolibro pri fiziko E- 
lingve. Janos Sarkozi tuj proponis 
ke anstataŭ ampleksa libro estu 
aperigitaj libroj pri umuopaj ĉapitroj 

de fiziko kaj li entreprenis la verkon 
de libro pri optiko. Post multaj 
problemoj, malfacilaĵoj la unua libro, 
prioptiko, kielstudenda, korektenda 
(lingve, fake) materialo estas preta. 
Gi estas verkita por komencantaj 
studentoj. Matematikaj deduktoj nur 
malofte estis uzataj kaj estas 
kompreneblaj perkono de gimnazia 

matematika materialo. Pluraj ĉapitroj, 
ekz. “Klarigo pri naturaj 

fenomenoj”, “Funkciado de 
okuloj”, ktp. estas legeblaj kiel 
sciencpopularigaj artikoloj. Tialili 
estos interesaj nenur por fizikistoj. 
Tamen dezirindas, ke la materialon 

laŭeble pluraj fakuloj studu kaj 
komunikual la aŭtoro rimarkojn pri 
eraroj, kritikoj, proponoj. Krompor 
la studentoj, espereble ĝi estos utila 
ankaŭ por Esperanto, demonstrante 
ke la lingvo estas uzata ankaŭ por 
fakaj celoj. La libro estas trovebla 

en lareto ĉe 
hitp./www.hungarynetesperanto/ 
libroyoptiko.zip 
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ESPERANTO EN PUBLIKA LERNEJO 

Ĉiutage aperas televida 

propagando “ Amikoj de la 

lernejo”, alvokante la komunumon 

kunhelpi en la edukado de la 

infanoj instruante ion, kion ni scias. 

Ili donas diversajn ideojn. Certe 

multaj vidas en tio manieron, kiun 

la politikistoj trovis por senpage 
laborigi la komunumon, dum ili 

maldungas profesiulojn. Mi ne 

scias, kion ili vere intencas, sed mi 

demandas min, kial ni ne profitas 
tiun okazon por instrui Esperanton 

al kelkaj infanoj en diversaj lernejoj 

tra Brazilo? 

Por partopreni oni serĉu publikan 

lernejon aŭ oni povas kontakti ĝin 

pere de la reto «www.amigos da 

escola.com.br» aŭ oni povas 

telefoni senpage al 0800-221500. 

La listo de la lernejoj troviĝas en 

centra poŝto aŭ en Banco Itaú. Se 

vi interesiĝas, bonvolu kontakti 

min por ke ni kune preparu 

informmaterialon por klarigi al la 

lernejestroj, kial ni volas instrui 

Esperanton kaj kiamaniere ĝi 

helpos en la edukado de la infanoj 

(propedeŭtika valoro de Esperanto: 

helpo en la lernado de fremdaj 

lingvoj). Tiu povos esti la maniero 

montri al la aŭtoritatuloj, la utilan 

valoron kaj la atingojn de la lingvo 

internacia en la tuta mondo. 

Multaj lernejoj jam o uzas 

videaparaton pro la projekto Video- 
lernejo kaj TV-lernejo kaj en tiuj 

eblas uzi la videon Mazi en 

Gondolando. Kelkaj jam havas 

komputilon kaj certe estos eble uzi 
la materialon de Adonis Saliba 

“VINKE”, kiun li disponigis en la 

reto kaj nia samideano Marcos 

Pimenta uzas por propagandi la 
lingvon. En la ceteraj oni povas 

uzi kreton kaj tabulon kaj instrui laŭ 

tradicia maniero. Ne gravas la 

metodo uzota, gravas nur, ke ni 

povos iamaniere, enkonduki 
Esperanton en la lernejojn. Kion 

vi opinias pri tio? Bonvolu skribi 

al mi (adreso sube). Mi intencas 

Aristophio A. Alves Filho 

profiti tiun okazon kaj prepari 

eksperimenton por prezenti la 

rezultojn okaze de la 87-a UK en 

Fortaleza. Se vi havas sugestojn kaj 

spertojn tiukampe, bonvolu kontakti 

min. Kaj se vine havas sperton kaj 

volas partopreni, ne maltrafi tiun 

okazon. EK! Alla propagando de 

Esperanto en lernejoj. 

Mi kolektas retadresojn de privataj 

lernejoj kun la celo sendi al ili 

informojn pri Esperanto. Se vi 

povas sendi al mi retadresojn de 

lernejoj en via urbo, mi estos tre 

danka. 

Aristophio Andrade Alves Filho 

Rua do Paraiso, 68 - Farol 

MACEIO, AL BR-57057-240 
<mariafs(Omatrix.com.br> 

(Adreso de mia onklino, bv. ĉiam 

mencii mian nomonen la mesaĝo).e 

    

  

  

“KOREA ANTOLOGIO” KAJ 
“LIBERPOETO” 
Korcaj esperantistoj eldonis du 

signifajn librojn, kaj sendos 

senpage Al tiuj kiuj pretas recenzi 

la librojn en esperanta publikigaĵo. 
“Korea Antologio de Noveloj”, 

380p. estas kolekto de26 mallongaj 

koreaj noveloj ekde 1922. Bone 

prezentas viv-kaj-pensmanierojn de 
tiatempaj koreoj. 
“Liberpoeto”, 165 p. de Korea 

poeto Dan Tirinaro, estas la unua 

poemaro verkita originale en 

Esperanto. Tirinaro eldonis ĝin en 

Parizo, 1938 kaj ĉi-jare estis 
reeldonita. Bonegaj poemoj satiray, 

tiberaj kaj senlime pensitaj. Bona 

legaĵo por mez-nivela E-kurso. 

Respektive EUR 20kaj 10. (UEA- 

konto de Korea E-Asocio). 

Bv.kontakti F-inon Sezamo Kim, 

Ĝenerala Sekretario de KEA, 

indikante en kiu organo la 

recenzo(j) aperos kaj kiam. La 

recenzuloj ricevos la libro(j)n 

senpage. 

«keast(2soback.komet21.ne 

ESPERANTAJ SINONIMOJ 

Bazita sur PIV, enhavas 1925 

kapvortojn, 5500 vorta indekso, 3- 

a korektita eld, 1999. Jaan Ojalo, 

Rotterdam, UEA.EUR 7,20. 

PASPORTA SERVO 
La plej fama servo de TEJO, 
Pasporta Servo, spertis 14- 
procentan kreskon en unu jaro. 

La ĵus aperinta listo de gastigantoj 
enhavas 1075 adresojn en 76 

landoj. En 1999 Ja libreto nombris 

945 adresojn. Plej multe da 

gastigantoj (91) estas en Rusio, 

dum geografie la reto estas plej 

densa en Francio kun 61 lokoj. 

La vera metropolo de Pasporta 

Servo estas en Pakistano, kie 17 

gastigantoj atendas vizitantojn, 

urbo Multan. Prezo de la adresaro: 
EUR 10,90. 

22



  

KONGRESA CIRKULERO N-ro 2 

36-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO, 12-16/07/2000- Petropolis, RJ 

Temo: “Esenco kaj estonteco de la ideo de 
lingvo internacia. 

Ĉu io aldonenda al la centjara 

tezo de Zamenhof?” 

-Aliĝoj efektivigitaj ĝis la 19" de februaro, 
2000: 151 
-Ni antaŭvidas la eblecon akcepti en 

Petropolis 500/600 kongresanojn. Ju pli frue 
vi konfirmos vian ĉeeston, des pli bone 

por la organizantoj de la kongreso kaj por 

vi mem, ĉar nia skipo laboras por ke vi ne 

spertu eviteblajn malagrablaĵojn. Se vi 

intencas aktive partopreni nian kongreson, 
nepre sendu al la sekretario de la LKK, 

perrete <schanuel(Dcompuland.com.br> 
aŭ perpoŝte: (Trav.Henrique Perdigão, 167. 
Petropolis, RJ 25625-090) mesaĝon kun 
detaloj pri via eventuala kontribuaĵo. Ni 

atendos ilin ĝis la 30“ de Aprilo. Nur tiel ni 
kapablos pretigi la definitivan programon 

antaŭ ol la fino de Majo. 
RESUMA PROGRAMO 

PRI LA KONGRESEJO KAJ 
CETERAJ EJOJ-La Ŝtata Lernejo 
“Princesa Isabel”, Strato General 
Rondon, s/n, je 5 km de la urbocentro 
aj preskaŭ fronte al la fama konstruaĵo 
“Quitandinha”, fariĝos nia ĉefa 
kongresejo. Tie, ni havos la eblecon 
okazigi la plimulton el la kutimaj 
programeroj kongresaj. Principe, nur 
la solena inaŭguro, la artaj programoj 
kaj la fermo de la evento okazos ekster 

1 

Preparado de la ĉambroj 

Akceptado, 
disdono de 

tekoj kaj 
identigiloj   

tiu kongresejo, en la Teatro “Santa 
Cecilia” (Strato Marechal Deodoro, 
192-Centro.) Krome, kvazaŭ kunfratiĝa 
adiaŭo, oni intencas okazigi 
vespermanĝo-balon, ĉe la aristokrata 
“Petropolitano Futebol Clube”(Av. 
Roberto Silveira, 82-Centro). 
KOMUNA LOĜEJO- Ene de la 
kongresejo disponeblas almenaŭ 5 
ĉambroj por komuna loĝado, kio 
respondas al 100 gastoj. 
Kompreneble, ni klopodos trovi 
kromajn dormejojn por kontentigi la 
plimulton el la kandidatoj al tiaj 
malmultekostaj amasloĝejoj. Oni 
postulos de ĉiu interesito R$20,00 
(dudek realojn) por la 4 tranoktoj 
(merkredo, ĵaŭdo, vendredo kaj 
sabato). Oportune, ni sendos al tiuj 
kandidatoj, apartan informilon kun pliaj 
detaloj pri la afero. Tamen, vi jam bone 
scias, ke en komunaj loĝejoj ne estas 
matenmanĝo kaj vi devas kunporti 
viajn littukojn, kusenojn kaj varmigajn 
kovrilojn. 
PRI MANĜADO-En la Lernejo 
Princesa Isabel estas taŭga manĝo- 
servo, kiu kapablas oferti al la 
kongresanaro relative bonajn kaj 
malmultekostajn manĝojn. 
PRI HOTELOJ KAJ GASTEJOJ 
Bonvolu mem zorgi pri ĉambrorezervoj, 
prezoj, ktp, sufiĉe frue, ĉar ĉi-jare, laŭ 
informo dissendita de Fondaĵo 
Kultura, oni planas okazigi en 
Petrópolis, dum la tuta monato Julio, 
la Unuan Festivalon pri Muziko kaj tio 

RESUMA PROGRAMO 

Intervalo por tagmanĝo 

allogas multajn vizitantojn. Jen kelkaj 

adresoj el la hotela reto kun pli ol 40 
eblecoj: 
1-HOTEL CASA DO SOL (tre proksime 
de la kongresejo):Estr. Ayrton Sena, 
115 (fronte al Quitandinha).Tel.024- 

2315829. 12 apt.-36 litoj. R$88,00/ 
R$112,00. 2-GALLARDIN PALACE 
HOTEL (tre proksime de la 

kongresejo): Estr. Ayrton Sena, 

01.Tel.024-2315829. http:// 
www.npoint.com. 
br/galhardin 3-CASABLANCA 
CENTER HOTEL (ĉirkaŭ 5 km de la 
Kongresejo). Rua Gal.Osĉrio,28- 

Centro (tre proksime de Teatro 

S.Cecilia).Tel.024-2422612. 45 apt.-24 
luksaj apt.-entute 138 litoj. R$78,00/ 
R$165,00. 4-BRAGANÇA PALACE 
HOTEL (ĉirkaŭ 7 km de la 

kongresejo),Rua Raul de Leoni,109- 

Centro (proksime de la 

Imp.Muzeo).Tel.024-2420434. 21 apt.- 

44 litoj.R$30,00/R$70,00. 

5-Hotel Comĉrcio (ĉirkaŭ 7 km de la 

kongresejo) Rua Dr. Porciŭncula,56- 
Centro (proksime de la bus-stacio). 12 

apt.-42 ĉambroj-100 litoj. R$15,00/ 

R$45,00. 6-Hotel Haiti (ĉirkaŭ 7 km de 
la kongresejo).Rua Dr. Porciúncula,86- 
Centro (proksime de la bus- 

stacio). Tel.024-2432423. 15 apt.-27 
litoj.R$35,00/R$60,00. 

Balo-vespermanĝo  



36-a Brazila Kongreso 
de Esperanto 

qERIESTR A 
So 6, 

temo: Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia 
Cu io aldonenda al la centjara tezo de Zamenhof ? 

  

Samtempe okazos la 

21-a Brazila Esperantista 

Junulara Kongreso 
Organizado: Brazila Esperantista Junulara Organizo 

LKK Prezidanto: S-ro Fernando Jose Galvĝo Marinho Sekretario. S-ro Luís Carlos Schamuel Kasisto. S-ino Zoĉ Portugal Karl 

  

  

Organizado. TE o ms Aŭspicio. À 

Esperanto-Klubo de Petrópolis Secretaria de Estado — BRAZILA ESPERANTO-LIGO ==JJ/ 
1. Marechal Deodoro, 192, sala 70 4 vo de Educação/RJ ht /wvt esperanto.org br Ŭ 
E ” Fundação Cultural Coordenadoria TOODANTO Ena DF 

sehanuelĝeompuland com br PETRÓPOLIS Regional Serrana ll 

Internaciaj eventoj 
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